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1. Základní údaje o škole: 

 Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská 3, příspěvková 

organizace 

 Sídlo školy: Praha 4, Filosofská 3/1166, PSČ 142 00 

 Zřizovatel školy: Městská část Praha 4 

 Charakteristika školy: 

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků je školou úplnou s 1. až 9. ročníkem. Budova školy 

se nachází v klidné části Prahy 4 - Braník. Škola je obklopena zelení, mladší žáci využívají 

vlastní dětské hřiště s hracími prvky. Dále se v areálu nachází víceúčelové hřiště a atletická 

dráha. Žáci k výuce či odpočinku využívají učebnu v přírodě – altán, kolem které vytvořili 

žáci ornitologickou stezku. 

Vzděláváme průměrně 500 žáků ve dvou až třech paralelních třídách v ročníku. 

Škola sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu. Školní jídelna vaří i pro ZŠ 

Jitřní, která má pouze výdejnu. Žáci si mohou vybrat ze dvou jídel. 

Soutěžíme o titul Eko-škola. 

Škola je zapojena do programu Mléko a ovoce do škol. 

Poskytujeme bezpečné prostředí s minimálním výskytem sociálně patologických jevů. 

Žáci třetího a čtvrtého ročníku se účastní povinného plaveckého kurzu. Žáci sedmého ročníku 

se mohou zúčastnit lyžařského kurzu. Škola organizuje pro své žáky ozdravné pobyty, výjezdy 

do zahraničí. 

Z historie školy 

ZŠ s Rvj Filosofská je školou s dlouholetou tradicí kvalitní výuky cizích jazyků. 

Vyučování začalo ve školním roce 1967/68 na detašovaném pracovišti, 10. září 1968 byla 

zahájena výuka v této budově. Do školního roku 2006/2007 se zde vyučovalo až od 3. ročníku 

(rozšířená výuka jazyků – pouze 3. až 9. ročník). Od školního roku 2007/2008 byly poprvé 

otevřeny i první ročníky, škola tak začala vzdělávat ve všech ročnících základního vzdělávání.  

Od roku 1993 je škola samostatným právním subjektem. 

V roce 2008 došlo ke sloučení se Základní školou s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Jitřní 

185. 

Od 1. 9. 2018 je naše škola opět samostatnou příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatel je MČ 

Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 – Krč. 

Vybavení školy 

Výuka probíhala v 21 kmenových třídách a v odborných pracovnách. Máme tři pracovny 

vybavené technikou nezbytnou pro kvalitní výuku cizích jazyků (anglický, francouzský, 

německý a španělský). Mezi odborné pracovny patří – chemie a fyziky, přírodopisu, pracovna 

hudební výchovy, výtvarné výchovy, dvě odborné učebny pro výuku ICT, dvě prostorné 

tělocvičny, víceúčelové venkovní hřiště s pevným povrchem, devět pracoven s interaktivní 

tabulí. Dvě pracovny mají dataprojektor a plátno. Ve škole je k dispozici relaxační místnost s 

variabilně stavitelným nábytkem, která je využívána k neformálním diskusím, přednáškám 

apod.  

Všechny třídy mají kvalitní nábytek, každý žák má možnost své potřeby na výtvarnou 

či tělesnou výchovu odložit do vlastní zásuvky. Ve většině tříd je výškově stavitelný nábytek. 

Vyučující mají vybavené kabinety s počítači a internetem. Zásluhou žáků i učitelů je škola 

pěkně a vkusně vyzdobena a její prostředí je velmi příjemné. 

Škola má i vlastní knihovnu s rozsáhlým knižním fondem, s televizí s velkoplošnou 

obrazovkou, počítači s volným připojením na internet. Knižní fond je s podporou rodičů 

každoročně rozšiřován o novinky žádané a vybírané žáky školy (klub mladých čtenářů).  
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Veškeré vybavení školy je plně k dispozici žákům v odpoledním Centru volného času, v rámci 

něhož  mohou žáci po celý týden navštěvovat řadu zájmových kroužků. Škola má vlastní 

keramickou dílnu a vypalovací pec pro kroužek keramiky, zrcadlovou stěnu (kroužek rytmiky 

a moderního tance, kroužek tanců). 

Další zájmové kroužky, které CVČ nabízí: anglická, německá, španělská konverzace, ruský 

jazyk, konverzace s rodilým mluvčím, informatika,  klub mladého diváka, dramatický kroužek 

probíhá ve speciální místnosti určené k dramatické výchově, výtvarný kroužek, základy 

stolování a vaření (využívá školní kuchyňku), přírodovědný kroužek,  příprava k přijímacím 

zkouškám z českého jazyka a matematiky, příprava k mezinárodním zkouškám KET, PET 

z anglického jazyka, kopaná, malá kopaná, florbal, volejbal, basketbal, míčové hry, plavání, 

golf pro žáky prvního stupně. 

Součástí školy je školní družina, která zabezpečuje odpolední zájmovou činnost žáků, jejich 

odpočinek a rekreaci. Plní i funkci sociální.  Činnost se řídí vlastním Školním vzdělávacím 

programem školní družiny. 

Údaje o vedení školy 

 Ředitelka školy: PaedDr. Václava Mašková 

 Zástupkyně ředitelky: Mgr. Ivana Kučerová 

 Zástupkyně pro první stupeň: Mgr. Jaroslava Vrkočová 

 Vedoucí školní družiny: Jitka Procházková 

 Vedoucí školní jídelny: Blažena Němcová 

 Ekonomka: Jana Kešnerová 

Adresa pro dálkový přístup 

 E-mailová adresa: skola@zsfilosofska.cz 

 Webové stránky školy: www.zsfilosofska.cz 

 Datová schránka: kmt8jpr 

Údaje o školské radě

 

ZÁSTUPCI ŠKOLY: 

 

Mgr. Jaroslava Davidová 

Mgr. Květa Šrámková 

Datum zvolení: 

 

25.08.2017 

24.08.2018 

ZÁSTUPCI RODIČŮ: 

 

Ing. Hana Štěpánková 

Ing. Jana Hilscherová 

Datum zvolení: 

 

13.09.2017 

12.09.2018 

ZÁSTUPCI ZŘIZOVATELE: 

 

Akad. arch. Jaromíra EISMANNOVÁ 

Ing. Ondřej RŮŽIČKA 

Datum jmenování: 

 

12.12.2018 

12.12.2018 

PŘEDSEDA ŠKOLSKÉ RADY: 

Ing. Ondřej RŮŽIČKA 

Mail: ondrej.ruzicka@praha4.cz 

Telefon: 261 192 595 

 
 

2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 

 

IZO: 102101256  Základní škola 
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3. Zhodnocení ŠVP pro ZV 

 Název ŠVP 

Školní vzdělávací program nese motivační název „Jazyky sbližují“. 

 Zaměření ŠVP 

Školní vzdělávací program „Jazyky sbližují“ vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových 

kompetencí RVP ZV. Náš školní vzdělávací program je vytvořen pro široké spektrum žáků. Péči 

věnujeme všem žákům s ohledem na jejich specifické potřeby. 

 Charakteristika ŠVP 

ŠVP „Jazyky sbližují“ obsahuje Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu 

pedagogické podpory (PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP) – pro žáky s přiznanými 

podpůrnými opatřeními i pro žáky nadané a mimořádně nadané. 

ŠVP „Jazyky sbližují“ je doplněn o Standardy RVP ZV. 

Standardy pro základní vzdělávání představují minimální cílové požadavky na vzdělávání.  

Smyslem standardů je účinně napomáhat především školám a učitelům při naplňování cílů 

vzdělávání stanovených v RVP ZV. 

Disponibilní hodiny jsme využili především pro navýšení hodin anglického jazyka v 1., 2., 4., 5., 6., 

a 9. ročníku. Navýšili jsme dotaci hodin dalšího cizího jazyka v 6.-9. ročníku, podpořili jsme výuku 

českého jazyka a matematiky. Nabízíme kvalitní metodicky propracovanou jazykovou výuku. 

Ve výuce využíváme postupy ověřené dlouholetou zkušeností s využitím moderních technologií. 

Koncepce jazykové výuky umožní žákům výběr ze čtyř jazyků podle schopností či zájmu.  

Vzhledem k tomu, že na naší škole od školního roku 2018/2019 působí dvě asistentky pedagoga, 

zařadili jsme i základní informace v této problematice. 

 Dosavadní zkušenosti 

Naplňování cílů znamená změna metod, postupů. Pedagogové využívají ke svému rozvoji 

individuální i společné vzdělávání (čtenářská gramotnost, finanční gramotnost, moderní výukové 

metody). 

 

4. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

 Počet učitelů cizích jazyků   11 

o Učitelé s odbornou kvalifikací  10 

o Učitelé bez odborné kvalifikace   1 

 Vyučované cizí jazyky: anglický jazyk, španělský jazyk, německý jazyk 

 Časová dotace 

Aj 1. stupeň:  2-2-3-4-4 

Aj 2. stupeň:  4-3-3-4 

Šj, Nj 2. stupeň:  3-3-3-3 

 

Žáci se učí angličtinu od 1. ročníku, od 6.ročníku si žáci volí další cizí jazyk: němčinu, 

španělštinu. 
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5. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

 Chod školy zajišťuje celkem 42 pedagogických pracovníků včetně jednoho psychologa, provozních 

zaměstnanců je 12 a ve školní jídelně pracuje 11 zaměstnanců. 

 

Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících, ve znění pozdějších předpisů – nikoli aprobovanost) 

 Pedagogických 
pracovníků celkem 

Pedagogických 
pracovníků s odbornou 

kvalifikací 

Pedagogických 
pracovníků bez odborné 

kvalifikace 

Počet (fyzické osoby) 
k 31.12.2018 

41 39 2 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků 

Věk do 30 let 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 a více 

Počet (fyzické osoby) k 31. 12. 2018 2 6 11 17 5 

 

Průměrný věk pedagogických pracovníků činí 49,4 roků. 

Charakteristika pedagogického sboru 

Naše škola má kvalitní, velmi kooperativní a přátelský pedagogický sbor. Tvoří jej ředitelka, dva 

zástupci ředitele školy, výchovná a kariérová poradkyně, metodička sociálně patologických jevů, 

učitelé, asistentky pedagoga a vychovatelé školní družiny. Od roku 2017/18 působí ve škole školní 

psycholog. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen. Pedagogický sbor tvoří učitelé s vysokou 

pedagogickou i odbornou způsobilostí. 

Prioritou pedagogického sboru je vysoce kvalitní výuka cizích jazyků i tradičně vysoká úroveň 

poskytovaného vzdělávání v ostatních předmětech. Velký důraz je kladen na DVPP. 

 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 Odbornou kvalifikaci si ve školním roce 2018/19 doplňovaly dvě pedagožky na pedagogických 

fakultách.  

Naší snahou je neustále zvyšovat podmínky výchovně vzdělávacího procesu zaváděním nových 

metod, strategií a koncepcí výuky, zlepšováním technického vybavení, modernizací pomůcek 

a kontinuálním vzděláváním všech pedagogických pracovníků. 

Cílem  je kvalitní pedagogický sbor pracující v tvůrčí a inspirativní atmosféře.  To, že se nám to 

daří, dokládá velký zájem rodičů o dění ve škole i každoroční nárůst počtu žáků. Průměrný věk 

pedagogických pracovníků naší školy je 49,4 let. 

Dobrou vizitkou školy jsou kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci. Dle plánu DVPP 

upřednostňujeme vzdělávání pedagogických pracovníků v šesti klíčových aktivitách – jazyky, ICT, 

školní vzdělávací program, legislativa, inkluze, finanční gramotnost. 
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V průběžném vzdělávaní se zaměřujeme na témata doporučená ČŠI, vybíráme z nabídky NIDV 

a umožňujeme pedagogům školení v případě jejich potřeb a zájmů. Zohledňujeme aktuální potřeby 

školy apod. Pedagogičtí pracovníci v rámci DVPP dochází na školení, konference, odborné 

semináře či kurzy, přednášky, workshopy, exkurze…  

 Průběžné vzdělávání 

V rámci DVPP jsme využívali akreditovaných kurzů vzdělávacích institucí 

(přehled DVPP, počet hodin, v závorce uveden počet absolventů). 

 

Legislativa, personalistika, financování škol od 1.1.2020 – 4 hodiny (1) 

Financování škol od 1.1.2020 – 6 hodin (2) 

Radikální změny ve financování škol – 6 hodin (1) 

Jak učit finanční gramotnost – 16 hodin (2) 

Řešení nevhodného chování žáků s ADHD a PAS – 8 hodin (2) 

Zdravá výživa – 2 hodiny (28) 

Realizace tř. hodin na ZŠ, příklady dobré praxe – 16 hodin (1) 

Čtenářská gramotnost, hlasová výchova – 8 hodin (1) 

Metodický kurz – ČJ jako cizí jazyk – 128 hodin – 2 semestry (1) 

Jak postupovat, aby naši studenti hovořili a psali – ŠJ – 8 hodin (1) 

Fotografie ve výuce – 5 hodin (1) 

Systém Phonics ve výuce angličtiny – 6 hodin (1) 

Hygienické minimum ve ŠJ – 6 hodin (2) 

Moderní kuchyně – 6 hodin (2)  

 

Z projektu „Šablony“ bylo hrazeno: 

Doplňující studium AJ - CŽV MÚVS ČVUT – Jaspex (2 semestry, 56 hodin) 

Kurz matematické gramotnosti (rozsah 32 hodin, 25 ped. pracovníků) 

   

V praxi se nám osvědčilo, že absolvent kurzu či semináře následně ostatním tlumočí průběh 

a novinky k dané problematice. Využíváme nabídek PPP Prahy 4. 

Každoročně proškolujeme všechny zaměstnance v oblasti BOZP, požární ochrany, první pomoci… 

 

 Průměrná délka vzdělávání na jednoho účastníka činila 16,3 hodin. 

 

6. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 

 

Počet zapsaných dětí pro školní rok 2018/2019 a odkladů školní docházky na školní rok 2018/2019 

(z výkazů pro daný rok) 

 

 
Zapsané děti Přijaté děti 

Odklady školní 
docházky 

Počet 125 76 9 

 

7. Hodnocení činnosti školních družin a klubů 

 Počet oddělení Počet žáků 

Školní družina 6 180 
Školní klub - - 

 

 Hodnocení činnosti školních družin 

Školní družinu navštěvovalo celkem 180 žáků v 6 odděleních školní družiny Filosofská.   
Stanovené cíle ve školním roce 2018/2019 byly splněny dle tematického plánu a plánů na dané 
měsíce s přihlédnutím na specifika každého oddělení.  
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Žáky jsme vedli ke správnému a slušnému chování v kolektivu i mezi jednotlivci, spisovnému 
vyjadřování, vytváření přátelských a kamarádských vztahů mezi žáky, zodpovědnosti, 
samostatnosti, soudržnosti.  
Žáci se učili dodržovat osobní hygienu, správné návyky při stravování, komunikaci 
a společenskému chování. Součástí výchovně vzdělávací práce je péče o zdraví žáků, k němuž 
přispívá tělesný pohyb (pobyt na hřišti, v tělocvičně, na školách v přírodě), pravidelné vycházky, 
rozvíjení estetické výchovy (kresba, četba, zpěv, divadlo, kulturní pořady, návštěvy galerií, 
deskové hry), dopravní výchova, turistika, zdravotní výchova, zdravá výživa (ovoce a mléko 
do škol), ekologie (třídění odpadu).  
Zúčastnili jsme se kulturních akcí pořádaných MČ Praha 4 a uspořádali několik akcí ve spolupráci 
s rodiči.  
Žáci 1. tříd měli možnost se každé úterý účastnit plaveckého výcviku v Podolí, ve středu výuky 
golfu a dalších kroužků CVČ.  
Spolupracujeme s třídními učitelkami, MČ Praha 4, Městskou policií Prahy 4, mateřskými školkami 
(Jílovská, Jitřní, Němčická).  
Žáci se zapojili do programu „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléčného programu“.  
Vychovatelky se s žáky účastní škol v přírodě, návštěv dopravního hřiště, doprovodů na výlety 
a ostatních akcí školy.  
Školní rok 2018/2019 proběhl za velmi dobré spolupráce mezi vychovatelkami, třídními 

učitelkami, rodiči i žáky. 

Akce školní družiny ve školním roce 2018/2019 

Oslava 50. let školy – vystoupení žáků 2. třídy 

Kino Modřany – film Sherlock Koumes 

Vánoční jarmark 

Stromek hojnosti 

Čertovský běh 

Podzimní vyrábění s rodiči 

Maříž – keramická dílna 

KCN Zvoneček – divadelní představení 

Bublinkovo – kouzelnické vystoupení 

Kino Modřany –  film Asterix 

Maškarní rej 

Vystoupení s papoušky 

Vlaky – komentovaná prohlídka v OC Plaza 

Noc s Andersenem  2.C, 2.D 

Zahradní slavnost – vystoupení žáků v rámci kmenových tříd 

Škola v přírodě Benecko  2.C, 2.D 

Běh čarodějnic 

Kino Modřany – film Čtyřlístek 

Havaj party – akce s rodiči 

Přírodovědná vycházka do Modřanské rokle 

 

8. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle 

poskytovaného stupně vzdělání 

Cíle stanovené RVP byly naplněny. O výsledcích vypovídají tabulky o prospěchu žactva, 

srovnávací testy a další testování. Výstupem pro nás jsou i výsledky přijímacího řízení na 

střední školy. Průměrný prospěch celé školy činil 1,307 z celkového počtu 509 žáků. Celkem 
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392 žáků prospělo s vyznamenáním, prospělo 115 žáků a 2 žáci neprospěli. Průměrně žáci 

zameškali 54,3 vyučovacích hodin, neomluvené hodiny nebyly žádné. 

 

Žáci 9. ročníku byli úspěšní v přijímacím řízení (viz tabulka níže) a téměř všichni se dostali 

na střední školy. Z 5. ročníku nikdo neodešel a ze 7. ročníku odešlo na gymnázia 6 žáků. 

ročník počet přijatých žáků 

na gymnázia 

počet přijatých žáků na 

střední odborné školy 

počet přijatých žáků na 

učební obory 

5. 0 0 0 

7. 6 0 0 

9. 13 31 2 
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SCIO 

Ve školním roce 2018/19 jsme se zúčastnili ověřování výsledků žáků společnosti Scio pro testování 

žáků 8. ročníku – Elot, modul Trénink na PZ. Proběhlo testování žáků 8. tříd z českého jazyka, 

matematiky a obecných studijních předpokladů (OSP). Hlavním záměrem projektu je pomoci škole 

připravit žáky na přijímací zkoušky a usnadnit jim rozhodování o výběru střední školy. Výstupem 

testování je zpráva pro školu. Zpráva poskytuje obraz toho, který ze vzdělávacích cílů se daří škole 

naplňovat a jakou měrou, v čem jednotliví žáci vynikají oproti průměrné úrovni svých vrstevníků, 

případně v čem úrovně ostatních prozatím nedosahují. Díky těmto informacím o znalostech 

a dovednostech každého žáka mohou učitelé lépe plánovat, diferencovat a individualizovat výuku a 

stanovovat si přesnější cíle. V následujících grafech jsou doloženy výsledky jednotlivých tříd v daných 

předmětech. Černý obdélník vyjadřuje celorepublikový průměr 8. tříd v daném předmětu. 
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Testy ČŠI 

Absolventi naší školy jsou velmi úspěšní u přijímacího řízení na gymnázia a další střední školy. 
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9. Poradenské služby škol  

Závěrečná zpráva výchovného poradce ZŠ s RVJ Filosofská za školní rok 2018/2019 

1/ Výchovný poradce 

Výchovná poradkyně pro I. a II. stupeň v objektu Filosofská: Mgr. Hana Sulková.                                               

Pravidelné konzultační hodiny pro rodiče 1x měsíčně, první středa v měsíci.                                              

Další možnosti konzultace dle dohody. 

2/ Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 4 

Po celý školní rok třídní učitelky I. i II. stupně spolupracovaly s výchovnou poradkyní 

a Pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 4 (dále jen PPP). Na základě této spolupráce byli 

sledováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovnými problémy. Všechny problémy 

žáků byly řešeny operativně také za účasti rodičů a vedení školy.  

Během školního roku 1x za dva měsíce přicházela do objektu Filosofská psycholožka z PPP 

Mgr. Boučková na konzultace s třídními učitelkami 1. stupně a výchovnou poradkyní.  

3/ Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

V pedagogicko – psychologické poradně bylo nově vyšetřeno 9 žáků 1. stupně a 3 žáci 2. stupně.                                            

K 28. 6. 2019 bylo v evidenci celkem 60 žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.                                  

Z toho: 

1. stupeň podpory – 34 žáků 
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2. stupeň podpory - 23 žáci 

3. stupeň podpory – 3 žáci        

15 žáků bylo vzděláváno podle individuálního vzdělávacího plánu. 

4/ Výsledky rozmisťovací řízení na střední školy a víceletá gymnázia 

ročník počet přijatých žáků 

na gymnázia 

počet přijatých žáků na 

střední odborné školy 

počet přijatých žáků 

na učební obory 

5. 0 0 0 

7. 6 0 0 

9. 13 31 2 

 

 

 Ve škole nepracuje žádný speciální pedagog 

 

 Ve škole pracuje jeden školní psycholog 

 

 Spolupráce s PPP, SPC – celoročně jsme spolupracovali s Pedagogicko-psychologickou 

poradnou pro Prahu 1, 2 a 4 se sídlem ve Francouzské ulici. 

 

 Spolupráce s psychology – využívali jsme poradenské služby v případě problémů týkajících 

se klima ve třídě, konzultace ohledně problémových žáků. 

 

 Spolupráce se sociálními odbory – konzultace jednotlivých sociálních případů (OSPOD) 

 

 Spolupráce s rodiči, případně dalšími subjekty 

 

Spolek rodičů školy ZŠ s RVJ Filosofská 

Spolek rodičů školy ZŠ s RVJ Filosofská je příspěvkovou organizací, která sdružuje rodiče a přátele 

školy ZŠ Filosofská. Spolek spolupracuje se školou na udržování vysoké kvality vzdělání a podpoře 

pohybových i kreativních aktivit u dětí a vůbec celého výchovně-vzdělávacího procesu. Děje se 

to pomocí vybraných příspěvků i osobní angažovaností některých rodičů. 

Činnost spolku: 

 podpora projektů a cílů školy  

 snaha o získání grantů a příspěvků 

 přímá osobní podpora školy - zapojení rodičů do školních akcí 

Příspěvky Spolku jsou využity zejména pro finanční a materiální podporu: 

 příspěvek na nákup školního vybavení (interaktivní tabule, kopírka) 

 příspěvek adaptační kurzy 

 příspěvek na dopravu škol v přírodě  

 nákup odměn žákům (sladkosti a věcné ceny za soutěže) 

 pořízení knih do knihovny 
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 nákup xeropapíru  

 příspěvek pro žáky 9.tříd na šerpy 

 příspěvek na zahradní slavnost 

 

Spolupráce s PROSPE – spolupracovali jsme v jedné třídě na mapování vztahů ve třídě, 

ve spolupráci budeme pokračovat v následujícím školním roce.  

 

10. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery (neuvádět již zmíněné v bodu 9) včetně mezinárodní 

spolupráce a mimoškolních aktivit 

 

Spolupráce se ZOO Praha - Adopce zvířat 

Jedním z tradičních partnerů, se kterým ZŠ Filosofská spolupracuje již dlouhá léta, je ZOO 

Praha. Každé zvíře chované v pražské zoo je oceněno finanční částkou, která je u jednotlivých druhů 

odlišná a je odvozená od ročních nákladů na krmivo a další péče o dané zvíře.  

Abychom se mohli stát adoptivními rodiči, bylo nutné, aby každá třída, která o adopci projevila 

zájem, zaplatila roční příspěvek 2.000,-Kč. Za tuto částku jsme získali zajímavé benefity. Kromě 

cedulky se svým jménem u daného zvířete (případně v pavilonu) jsme také po dobu jednoho roku 

obdrželi: 

 4x ročně časopis Trojský koník 

 30 jednorázových vstupenek (28 dětských + 2 dospělé) 

 certifikát o adopci 

 obrázek našeho adoptivního zvířete 

 samolepky, pohlednice, Pexeso a jiné propagační materiály 

 

Ve školním roce 2018/19 využilo na naší škole možnost stát se adoptivním rodičem 19 tříd z 21. 

Většina z nich již použila své volné vstupenky a strávila v ZOO Praha krásný den plný dobrodružství. 

Spolupráce s jazykovou školou AKCENT 

 
Zaměření naší školy na cizí jazyky má mnohaletou tradici. Náš školní vzdělávací program nese 

název „Jazyky sbližují“. Proto není divu, že při vzdělávání našich žáků klademe na výuku cizích 

jazyků velký důraz. Naším cílem je vychovat žáky, kteří jsou schopni aktivně používat cizí jazyky, 

a to ve všech oblastech - tedy konverzovat, psát a porozumět mluvenému i psanému slovu.  Velmi 

dobré vzdělávací výsledky školy v oblasti výuky anglického jazyka jsou zřejmé i z vynikajícího 

umístění žáků školy v celostátních testech Scio.  

 

Abychom těchto nemalých cílů dosáhli, spolupracujeme s mnoha různými subjekty, mimo jiné 

s jazykovou školou Akcent.  

Jazyková škola AKCENT International House Prague je platinovým centrem pro jazykové 

zkoušky z angličtiny (zkoušky Cambridge English) s právem zkoušet vlastní studenty i externí 

zájemce a nabízí v Praze jazykové kurzy angličtiny zaměřené na přípravu na tyto mezinárodně 

uznávané zkoušky z angličtiny. 

Na naší škole probíhají přípravné kurzy k mezinárodním cambridgským jazykovým zkouškám 

v anglickém jazyce KET a PET. Množství úspěšných absolventů těchto přípravných kurzů se stalo 

https://www.cambridgeenglish.org/find-a-centre/exam-centres/different-types-of-centre/platinum-centres/
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majiteli certifikátů KET (úroveň A2), respektive PET (úroveň B1).  

Vzhledem k této úspěšné spolupráci jsme již delší dobu hrdými držiteli titulu Přípravné centrum 

cambridgských zkoušek s právem používat logo „We prepare for  CAMBRIDGE English 

Qualifications“. 

 

Spolupráce s Arcidiecézní charitou Praha 

 

HEZAL LOBO – NAŠE INDICKÁ „ADOPTIVNÍ DCERA“ 

Jedním z partnerů, s nímž naše škola spolupracuje, je také Arcidiecézní charita Praha, jejíž 

program Adopce na dálku pomohl od roku 1993 více než 30 tisícům nejchudších dětí z různých zemí 

světa. Podpora zahrnuje financování nákladů na vzdělávání, tzn. školné na základních, středních 

i vyšších školách, školní pomůcky, školní uniformu, v případě potřeby pobyt na internátu, doučování, 

mimoškolní aktivity a zdravotní péči. Nedílnou součástí programu je i podpora komunit, které hrají 

v celkovém rozvoji a vzdělávání potřebných dětí zásadní roli.  

ZŠ Filosofská se do adopcí zapojila již před mnoha lety. Naším prvním adoptivním dítětem byl 

keňský chlapec Henry Nanday. Po něm následovala Kavya C, kterou jsme úspěšně dovedli až 

k maturitě a sňatku.  

Další indická dívka, Hezal Lobo, se stala naší kamarádkou a adoptivní dcerou ve školním roce 

2015/16. Hezal je dívka se zájmem o studium a touhou stát se lékařkou. Škola ji baví, má ráda 

zejména angličtinu, zpěv, kreslení, vypravování příběhů apod.  Také se ráda účastní různých školních 

soutěží. 

Bez naší pomoci by Hezal studovat nemohla, neboť její otec je dlouhodobě nemocný a jediným 

rodinným příjmem je občasný prodej zeleniny. Hezal má dva sourozence, a tak pomáhá svým 

rodičům s péčí o ně a s jinými domácími pracemi, aby jim ulehčila situaci.  

Ve školním roce 2018/19 nebylo nutno uspořádat pro Hezal sbírku, neboť stále ještě čerpáme 

finanční prostředky z velmi úspěšné sbírky, která na naší škole proběhla ve školním roce 2016/17. 

Sbírka tehdy vynesla přes 20.000,- Kč, takže bylo možné pokrýt náklady na Hezalino studium 

po několik následujících let.  

 

 Hezal nás několikrát ročně informuje o svých pokrocích a studijních úspěších prostřednictvím 

dopisů, které doprovází milými obrázky a občas přiloží i svou fotografii. Našim cílem je podporovat 

Hezal přinejmenším tak daleko, jako se nám to podařilo u předchozí adopce na dálku. 

 

 

11. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech 

 

Mezinárodní olympiáda ze základů věd  

Ve středu 10. dubna se na naší škole konala závěrečná etapa XV. Mezinárodní olympiády ze základů 

věd a anglického jazyka.  Zúčastnili se jí studenti z Turecka a žáci třídy 6. A. Se studenty přijelo 

i několik pedagogů. 

Návštěvu jsme přivítali v tělocvičně, kde proběhlo slavnostní zahájení. Poté se naši žáci i turečtí 

studenti odebrali do pracoven, kde psali test z přírodních věd a anglického jazyka. Následoval krátký 

odpočinek. Program pokračoval kulturní částí opět v tělocvičně školy. Krátká vystoupení si připravili 

žáci třídy 2. C, 2. D, Jan Tryzna ze třídy 4. C a Agáta Burešová ze třídy 9. C. Tento program uváděli 

žáci Lenka Bílá a Štěpán Ondrouch ze třídy 9. C a měl velký úspěch.  

Následovalo předání dárků tureckým studentům, které pro ně připravili žáci 6. A a naše škola. 



16 
 

Závěrem gratulujeme nejúspěšnějším žákům třídy 6. A v anglickém testu. 

Na 1. místě se umístil Mikoláš Černý, na 2. místě Štěpán Kalina a na 3. místě Sofie Hankusová. 

  

Očima soutěžící ze 6. A 
Díky našim učitelům se nám umožnilo setkat se s tureckými středoškolskými studenty. Při zahájení 

obě školy zazpívaly své hymny a poté jsme se odebrali do tříd, kde jsme si mohli chvíli povídat. Při 

zbytku této hodiny jsme psali anglický test. Po dokončení jsme se vrátili do tělocvičny na představení 

tříd prvního stupně a pár lidí z vyšších tříd. Představení byla krásná a velice se líbila i studentům 

z Turecka. I oni nakonec předvedli velice krásné taneční vystoupení. Rozdali jsme jim dárečky 

symbolizující Českou republiku a naše poděkování za jejich návštěvu. Rozloučili jsme se a šli na oběd. 

Všichni jsme si tento zážitek užili. Poznávání cizí kultury a možnost využít naše znalosti angličtiny 

bylo vzrušující. 

Eliška Kohoutová 

  

Zhodnocení projektu s tureckými studenty 

10. dubna 2019 přijelo navštívit naši školu několik desítek tureckých studentů ve věku 15 – 17 let 

včetně jejich učitelů. Jejich hlavní cíl byl napsat olympiádu v angličtině s našimi šesťáky, která se 

týkala všeobecných znalostí. Úplně na začátku jsme se všichni sešli v tělocvičně a zazpívali si nejprve 

tureckou a potom českou hymnu. Během toho, co studenti psali olympiádu, několik vybraných žáků 

mohlo mezitím zaměstnávat jejich učitele a povídat si s nimi o jejich zemi. Bohužel ne všichni uměli 

dobře anglicky, ale alespoň pár si s námi povídalo. 

Po skončení olympiády jsme měli zhruba 20 minut na seznámení a povídaní si s některými studenty, 

kteří měli zájem. Dozvěděli jsme se od nich spoustu zajímavých věcí, například to, že mají školu až 

do 11. třídy nebo že mají v abecedě měkké „g“. Celá akce končila v tělocvičně, kde proběhlo pár 

pěkných vystoupení našich žáků a na závěr nám i oni předvedli jakýsi druh tureckého tance. Pak se 

všem rozdaly dárky a byl čas se rozloučit. 

Myslím. že pro všechny to byl velice zajímavý zážitek s novými zkušenostmi a jsem moc ráda, že jsem 

se na této akci mohla podílet. 

Lenka Bílá 

 

Andersenova noc 
 
Noc s Andersenem se konala po 19. 22. – 23. 3. 2019 si ji všichni žáci z 2. C a 2. D  moc užili. Tentokrát 

na téma Ferda Mravenec a knihy Ondřeje Sekory. V této společnosti se dětem  moc líbilo. Dozvěděly se 

hodně zajímavých informací o mravencích, spočítaly si s  Ferdou příklady a také soutěžily v pozornosti. 
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Došlo i na kreslení a vybarvování, poslouchaly pohádky, ale užily si při plnění úkolů s Ferdou Mravencem 

i spoustu zábavy a legrace. 

Dětem se podařilo zvládnout tolik věcí a úkolů, že nezbyl čas ani na lumpárny a po večerní hygieně hned 

usnuly. 

Na památku nocležníkům zůstanou pěkné vzpomínky, pamětní listy i masky Ferdy Mravence, které si 

vyrobili. Ráno se ve škole děti vzbudily do krásného slunečného dne. Bylo to moc prima! 

 

 

 

12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

Od 28. 8. 2017 do 27. 8. 2019 byla škola zapojena do Operačního programu – Výzkum, vývoj 

a vzdělávání (Šablony I.).  

Název projektu: Život je nekonečné vzdělávání 

Reg.č. projektu : CZ.02.3.68./0.0/0.0./16_023/0005128 

Získané finanční zdroje byly využity na 

1. vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze, čtenářské gramotnosti, matematické 

gramotnosti a jazykových kurzů. 

2. zřízení pozice školního psychologa (úvazek 0,5) 

3. činnost klubu zábavné logiky a deskových her. Každý rok projektu byly otevřeny dvě skupiny. 

4. doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. Ve školním roce 2017/2018 jsme 

otevřeli 13 těchto skupin, v roce 2018/2019 14 skupin.  

5. nákup dvou interaktivních dataprojektorů včetně dvou PC a dvou bílých tabulí 

6. nákup multifunkčních tiskáren 

7. nákup materiálu a potřeb pro zajištění klubu a doučovacích skupin 

V průběhu projektu se velice osvědčila školní psycholožka, která se aktivně zapojovala do vyhledávání 

a řešení problémů žáků školy. Pravidelně se účastnila pedagogických porad, spolupracovala s třídními 

učiteli a její pomoc neodmítali ani rodiče našich žáků. 
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Velkým přínosem byly doučovací skupiny, kde pracovali žáci individuálně s paní učitelkou 

a zaznamenali zlepšení v běžných hodinách. Velký ohlas měl také klub zábavné logiky a deskových 

her. 

Na základě zkušeností z tohoto projektu jsme se rozhodli pokračovat v navazujícím projektu Šablony 

II.    

Další projekt financovaný z cizích zdrojů: 

Podpora výuky plavání v ZŠ (III. etapa) Kč 26.400,- 

 

Ve spolupráci s probační a mediační službou a zřizovatelem jsme zaměstnávali čtyři občany ve 

výkonu alternativního trestu pro práce na pozemku školy. 

 

13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

Pedagogická fakulta UK a Filozofická fakulta UK k nám vysílá studenty učitelství na náslechy 

i souvislé praxe. Další studenty přijímáme na praxi ze středních pedagogických škol.  

 

Ve spolupráci se zřizovatelem každoročně zajišťujeme počítačové kurzy pro seniory v rámci projektu 

Zpátky do školy. V tomto školním roce se kurz neotevřel pro malý počet zájemců z řad seniorů. 

 

14. Zkušenosti s péčí o nadané žáky 

Problematika výchovy a vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků je významná, 

neboť tito žáci mají své specifické vzdělávací potřeby.  

Za nadaného žáka se pro účely vyhlášky č. 27/2016 Sb. považuje především žák, který 

při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech 

rozumových schopností a v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. 

Zjišťování nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské poradenské zařízení 

ve spolupráci se školou, která žáka vzdělává. 

Na 1. stupni naší základní školy máme dva mimořádně nadané žáky. 

Vykazují znaky mimořádného nadání, pracují ve všech předmětech samostatně, reagují 

pohotově, mají vynikající slovní zásobu, výborné vyjadřovací schopnosti. Úroveň porozumění je 

velmi dobrá, reprodukce samostatná, detailní a výpravná. Matematické schopnosti u jednoho žáka 

převyšují schopnosti ostatních žáků v ročníku. Učivo matematiky je pravidelně doplňováno 

a obohacováno o zajímavé, náročnější a stupňované úlohy. Používáme alternativní učebnice 

a pracovní listy. Jeden žák pravidelně navštěvuje kroužek Deskových her, kde má možnost 

prohlubovat své logické myšlení. Byl také součástí týmu, který naši školu reprezentoval na šachovém 

turnaji. 

 Z důvodu posouzení mimořádného nadání bylo žákům doporučeno vyšetření v PPP. Jeden 

bude docházet na matematiku do vyššího postupového ročníku. 
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15. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky…) 

Polytechnická výchova je převážně soustředěna v hodinách pracovních činností, výtvarné výchovy, 

matematiky, fyziky a informatiky. Dále pak v zájmových kroužcích (Věda nás baví, keramika, 

kreativní tvoření, vaření…). 

V rámci polytechnického vzdělávání navštívily všechny třídy osmého ročníku opakovaně Akademii 

řemesel Zelený pruh. V pěti návštěvách, vždy čtyři vyučovací hodiny si ověřovali rukodělnou 

dovednost, seznamovali se s různými obory možného další studia. 

Děvčata si např. vyrobila podložku z mozaiky pod hrnec nebo konvici. Naučila se pracovat s lepidlem 

na dlaždice, se spárovací hmotou a se svojí trpělivostí a jemnou motorikou, která je potřeba k detailní 

práci s mozaikou. Výsledné výrobky tak byly originální, hrály všemi barvami a probudily kreativitu. 

Chlapci pracovali se dřevem, naučili se nařezat správně dlouhé dřevěné hranoly a dozvěděli se 

o důležitosti použití lepidla při přibíjení hřebíků do dřeva. Výsledným výrobkem pak byl dřevěný 

košík. 

Chlapci zůstali v dřevařské dílně, kde se učili pracovat s pilkou a nakonec si vyrobili krásné dřevěné 

svícny. Děvčata se odebrala vyrábět vánoční ozdoby z korálků a drátků. 

Toto bylo naše první setkání z pěti a už se těšíme na další, neboť chlapci budou příště vyrábět lodičku 

a děvčata šít medvídky nebo plést košíky. 

 

       
Akademie řemesel - třída 8.E 

 

16. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného 

prostředí do ZŠ 

Na naší škole nemáme přípravné třídy. 

 

Sociální znevýhodnění je (podle školského zákona) speciální vzdělávací potřeba, 

stejně jako zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění.  

 

Problematice začleňování žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí věnujeme velkou pozornost, 

přestože naši školu navštěvuje malý počet žáků z tohoto prostředí. 

Usilujeme o spolupráci s rodiči (nejen formou třídních schůzek, ale i osobních konzultací třídního 

učitele a ostatních vyučujících se zákonnými zástupci žáka). 

https://filo.tomasjares.com/img.php?img=http://img30.rajce.idnes.cz/d3001/15/15788/15788352_d6cc1e4179e1dcaf70ae98c82bef8c02/images/IMG_20190108_092843.jpg
https://filo.tomasjares.com/img.php?img=http://img30.rajce.idnes.cz/d3001/15/15788/15788352_d6cc1e4179e1dcaf70ae98c82bef8c02/images/IMG_20190108_092853.jpg
https://filo.tomasjares.com/img.php?img=http://img30.rajce.idnes.cz/d3001/15/15656/15656215_fb660495902c5850b9de9cc0585c20c9/images/WhatsAppImage2018-11-11at11.46.321.jpg
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Dále dbáme na začleňování žáka do třídního kolektivu, čímž předcházíme vzniku rizikového chování. 

Žákům také pomáháme při zvládání učiva prostřednictvím doučování, které je pro rodiče bezplatné 

(hrazeno z projektu „Šablony II“). 

Velkou finanční pomocí pro rodiče může být hrazení obědů - již druhým rokem spolupracujeme 

s organizací WOMEN FOR WOMEN. 

Zákonní zástupci mohou také hledat pomoc u organizací, které poskytují služby pro sociálně 

znevýhodněné děti (např. Barevný svět dětí, o. s., Člověk v tísni o. p. s., Meta o. s., Proxima sociale 

o.s.) 

 

17. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních 

států (uvést nejvíce zastoupené státy, zkušenost s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do 

prostředí ZŠ 

 

Počty dětí cizinců 

Státy EU Počet  

Bulharsko _ 

Itálie _ 

Litva _ 

Maďarsko _ 

Německo _ 

Polsko 2 

Slovensko 5 

Velká Británie _ 

Celkem 7 

Ostatní státy  

Albánie _ 

Alžírsko _ 

Arménie _ 

Azerbájdžán _ 

Bělorusko 1 

Bosna a Hercegovina _ 

Černá Hora _ 

Čína _ 

Filipíny _ 
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Ghana _ 

Gruzie 1 

Chorvatsko _ 

Indie _ 

Izrael _ 

Jordánsko _ 

Kazachstán 1 

Kosovo _ 

Kyrgyzstán _ 

Libanon _ 

Lotyšsko _ 

Makedonie _ 

Moldávie _ 

Mongolsko 1 

Nepál _ 

Nigérie _ 

Pákistán _ 

Rumunsko _ 

Rusko 4 

Řecko _ 

Saudská Arábie _ 

Slovinsko _ 

Srbsko _ 

Sýrie _ 

Ukrajina 13 

USA _ 

Uzbekistán _ 

Vietnam 3 

Celkem 24 

Celkem (státy EU + ostatní státy) 31 
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Zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců 

Z hlediska integrace a dalšího začleňováním dětí cizinců do prostředí školy ve školním roce 2018/2019 

se učitelé na 1. stupni nejvíce věnovali práci se žákem mongolské národnost, učitelé 2. stupně práci 

se žákem vietnamské národnosti. 

V obou případech probíhalo začleňování žáků v těsné spolupráci s jejich rodiči za pomoci společnosti 

Meta, která bezplatně poskytovala tlumočníky pro jednotlivá setkání. 

Chlapec vietnamské národnosti nastoupil do naší školy ve druhém pololetí školního roku s nulovou 

znalostí češtiny. Byl zařazen do třídy, kde byla žákyně vietnamské národnosti, která mu v prvních 

týdnech pomáhala s osvojením běžných školních pravidel. Chlapec byl kolektivem třídy přijat velmi 

pozitivně.  

Výuka probíhala podle individuálního vzdělávacího plánu, na jehož základě měl žák v rozvrhu deset 

vyučovacích hodin češtiny týdně.  

Na doporučení školy chlapec docházel v odpoledních hodinách do kurzu českého jazyka pořádaného 

organizací Meta. O letních prázdninách se zúčastnil týdenního dětského tábora pro cizince. 

Za podpory školy se zapojil také do sportovní aktivity. Od dubna je členem fotbalového klubu Libuš. 

 

18. Environmentální výchova 

Environmentální výchova přirozeně prolíná napříč předměty a stává se jejich spojovacím článkem. 

Jednotlivé tematické okruhy environmentální výchovy jsou v ŠVP zapracovány do vyučovacích 

předmětů prvouka, přírodověda, přírodopis, zeměpis, výchova k občanství a výchova ke zdraví, 

chemie a fyzika. V průběhu školního roku se žáci seznamovali s ekosystémy a vzájemnými vztahy 

mezi nimi, recyklací a globálními problémy. Žáci se učili chápat souvislosti ekologické, ekonomické 

a sociální. Principy udržitelného rozvoje byly obsaženy i v jiných vyučovacích předmětech 

(pracovních činnostech, výtvarné výchově, občanské výchově, českém jazyce i při výuce cizích jazyků 

apod.) Praktickou výuku tohoto průřezového tématu realizujeme také formou projektů. Jde zejména 

o projekty na 1. stupni, které jsou spojeny s pobytem žáků v přírodě (školy v přírodě). 

 Jsme zapojeni do mezinárodního projektu Ekoškola, který probíhá pod záštitou MŠMT ČR 

a je koordinováno vzdělávacím centrem Tereza. Cílem tohoto projektu je snižování ekologického 

dopadu školy, uvědomění si svého jednání a jeho vlivu na životní prostředí a snaha o zlepšení životního 

prostředí ve škole i jejím okolí. Ve škole působí Ekotým složený ze zástupců jednotlivých tříd, kteří 

se podílejí na vylepšování ekologické situace na naší škole za účelem ochrany přírody. 

V rámci tématu Odpadů ve škole probíhala soutěž o nejzodpovědnější třídu v oblasti vynášení 

tříděného odpadu, úklidu a výzdoby. Vítězné třídy byly odměněny.   

 Škola se zapojila do projektu Recyklohraní. Jedná se o školní recyklační program, jehož cílem 

je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se 

zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. 

Některé třídy se zúčastnili ekologicky zaměřených projektů. Prostřednictvím webových stránek školy 

se  členové Ekotýmu snažili působit i na širokou veřejnost několikadílnou sérií typů zaměřenou 

na minimalizaci odpadů s názvem „Jak na redukci odpadu?“. 

Stejně jako každý rok se žáci, jejich rodiče i zaměstnanci školy zapojili do sběru starého 

papíru.Ve školním roce 2018/2019 bylo nashromážděno 24 673 kg. Ušetřili tak životy nejméně 290 

stromů. Díky tomu se naše škola umístila na 10. místě ve sběrové soutěži pořádané pražskými 

službami. Nejlepší třídy a jednotlivci byli odměněni. 

Vítězné třídy:  1. místo    2.D    2196 kg = 26 stromů  

2. místo    4.E    1736 kg = 20 stromů 

3. místo    4.C    1446 kg = 17 stromů 
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U příležitosti oslav dne Země si žáci z 2.stupně připravili ekologicky zaměřené prezentace 

a aktivity pro žáky z prvního stupně. Součástí tohoto dne byl i úklid okolí školy, především školní 

zahrady. 

  Plnění výchovně vzdělávacích cílů:  • péče o květiny (třídy, chodby) • šetrné hospodaření 

s vodou a elektrickou energií  • sponzoring zvířat v pražské ZOO, exkurze do ZOO  • exkurze 

do chráněných území  • biologická olympiáda   

  Organizační cíle:  • spolupracujeme s Ekocentry – Koniklec, Podhoubí, Tereza, Toulcův dvůr  

• odebíráme časopis Nika, Bedrník, Trojský koník, Naše příroda. 

  Výchova k udržitelnému rozvoji  v rámci výchovy a vzdělávání, ve smyslu našeho ŠVP, je 

jednou z našich priorit vést žáky k životnímu stylu, který současným a budoucím generacím zachovává 

možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody 

a zachovává přirozené funkce ekosystému. 

 

 

19. Multikulturní výchova 

Multikulturní výchova zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění 

odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání 

a respektování zvyšující se sociokulturní rozmanitosti. Multikulturní výchova se hluboce dotýká 

i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou 

a rodinou, mezi školou a místní komunitou. Škola jako prostředí, v němž se setkávají žáci 

z nejrůznějšího sociálního a kulturního zázemí, zabezpečí takové klima, kde se budou všichni cítit 

rovnoprávně. Multikulturní výchova prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. Učitelé zohledňují kulturní 

odlišnost, vysvětlují ji ostatním dětem ve třídě, vhodně tuto problematiku zařazují do programu 

třídnické hodiny. 

Žáci třetího ročníku se zúčastnili programu Barvy světa, jehož cílem bylo seznámit žáky s rozmanitostí 

lidských kultur a životem dětí v odlišných podmínkách. Žáci se díky projekci dozvěděli, jak žijí děti 

v jiných koutech světa, vyzkoušeli si řadu situací, které může přinést život v jiné zemi, zamysleli se, 

jak moc jsou děti v jiných zemích stejné a jak moc rozdílné….  

 Žáci šestého ročníku se zúčastnili Mezinárodní olympiády ze základů věd. Zúčastnili se jí studenti 

z Turecka a žáci třídy 6. A. Se studenty přijelo i několik pedagogů.  

Očima soutěžící ze 6. A 

Díky našim učitelům se nám umožnilo setkat se s tureckými středoškolskými studenty. Při zahájení 

obě školy zazpívaly své hymny a poté jsme se odebrali do tříd, kde jsme si mohli chvíli povídat. Při 

zbytku této hodiny jsme psali anglický test. Po dokončení jsme se vrátili do tělocvičny na představení 

tříd prvního stupně a několik lidí z vyšších tříd. Představení byla krásná a velice se líbila i studentům 

z Turecka. I oni nakonec předvedli velice krásné taneční vystoupení. Rozdali jsme jim dárečky 

symbolizující Českou republiku a naše poděkování za jejich návštěvu. Rozloučili jsme se a šli na oběd. 

Všichni jsme si tento zážitek užili. Poznávání cizí kultury a možnost využít naše znalosti angličtiny 

bylo vzrušující. 

Eliška Kohoutová 

 Naše škola se dlouhodobě věnuje ve svých předmětech tématu multikultura.  

Žáci se seznamují pomocí konkrétních případů a výpovědí lidí z různých částí světa, kteří navštěvují 

v rámci multikulturních projektů naši školu, s jejich životem a problémy. Učí se v případě potřeby 

pomáhat lidem v nouzi a v situacích ohrožení (Adopce na dálku), poznávací zájezd do Švýcarska, 

výměnný pobyt žáků z Německa, charitativní akce – Děti dětem, Život dětem.  
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20. Prevence rizikového chování 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE 

za školní rok 2018/2019 

     Cíle stanovené v Preventivním programu školy pro šk. rok 2018/2019 byly splněny, v některých případech 

pozměněny, případně rozšířeny. Reagovaly na aktuální situaci. 

 

    Preventivní témata byla nejčastěji obsažena v předmětech uvedených v PPŠ, dále se uskutečnilo mnoho akcí 

s preventivním obsahem. Preventivní programy proběhly ve všech ročnících. 

     Naší snahou je, aby různé aspekty preventivního působení byly mezipředmětově koordinovány 

a začleňovány i do aktivit mimo vyučování – např. do kroužků CVČ, do práce školní družiny, ale i realizovány 

v rámci adaptačního programu, ozdravných pobytů škol v přírodě, exkurzí.  

 

      Spolupracovali jsme s těmito subjekty: Oddělení prevence Městské policie Praha, PPP pro Prahu 1, 2, 4, 

MP Education, Česká koalice proti tabáku, Jules a Jim, Mgr. Jiří Sixta, Progressive o.p.s, Fórum pro prožitkové 

vzdělávání z.ú., Úřad MČ Praha4. 

      Během školního roku byly uskutečněny tyto programy: 

 žáci prvního stupně: 

 

- preventivně vzdělávací program Bezpečné chování  

- realizátor Městská policie Praha – Oddělení prevence 

- besedy zdarma 

Objekt Filosofská 

Třída Program Délka 

1. A, B, C Malý Péťa sám doma 45 min 

2. C, D Bezpečné chování - sám venku          45 min 

3. C, D, E Bezpečné chování - nebezpečné situace 45 min 

4. C, D, E Bezpečné chování - rekapitulace znalostí 45 min 

5. C, D Bezpečné chování v elektronickém světě I. 45 min 

 

- preventivně vzdělávací program Sociálně patologické jevy – 5. ročník  

 

Třída Program Délka 

5. C, D Drogy I. 45 min 

 

Semináře Nekuřátka  

- realizátor Česká koalice proti tabáku, Jules a Jim 

- prevence tabakismu 

- hrazeno MČ Praha 4 

- určeno pro 4. ročník  

 

Třída Program Délka 

4.  C, D, E Nekuřátka 90 min 
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 žáci druhého stupně: 

 

- preventivně vzdělávací program Bezpečné chování  

- realizátor Městská policie Praha – Oddělení prevence 

- besedy zdarma 

 

Třída Program Délka 

6. A Bezpečné chování v elektronickém světě II. 45 min 

7. C, D Kyberšikana 45 min 

8. C, D, E Autorská práva a Internet – chlapci 

Jak se nestát obětí pohlavního zneužití a domácího 

násilí  - dívky 

(v daném datu vždy celá třída – D i CH) 

90 min 

 

9. C, D Domácí násilí – chlapci 

Jak se nestát obětí znásilnění - dívky 

(v daném datu vždy celá třída – D i CH) 

90 min 

 

- preventivně vzdělávací program Sociálně patologické jevy  

- realizátor Městská policie Praha – Oddělení prevence 

- besedy zdarma 

 

 

Třída Program Délka 

6. A Šikana 45 min 

7. C, D Kriminalita dětí a mladistvých 45 min 

8. C, D, E Drogy II 45 min 

9. C, D Základy právního vědomí 90 min 

 

Program proti užívání marihuany 

- realizátor Česká koalice proti tabáku, Jules a Jim 

- prevence zneužívání marihuany 

- hrazeno MČ Praha 4 

- určeno pro 6. ročník  

 

Třída Program Délka 

6. A Prevence zneužívání marihuany 90 min 

 

Semináře „Alkohol“ 

- realizátor Jules a Jim 

- prevence alkoholismu 

- hrazeno MČ Praha 4 

- 7. ročník 

 

 

Třída Program Délka 

7. C, D Prevence zneužívání alkoholu 90 min 
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Adaptační program 

- pro žáky 6. ročníku 

- příspěvek MČ Praha 4 

- Mgr. Jiří Sixta 

 

Třída Program Délka 

6. A Adaptační program – začlenění nových žáků, 

vznik nových kolektivů 

1 den 

 

Pořady MP Education 

 

- program zaměřený na téma dospívání a sexuální výchova, poruchy příjmu potravy 

- hrazeno z příspěvku MČ Praha 4 a příspěvku SRŠ 

 

 

Třída Program Délka 

5. C, D Barbína je hračka – poruchy příjmu potravy 45 min 

6. A Adam a Eva aneb nejsme stejní 

 

45 min 

7. C, D Čas Proměn – dívky 

Na startu mužnosti - chlapci 

45 min 

8. C, D, E Bát se, či nebát se…..? 45 min 

9. C, D HIV/AIDS 45 min 

 Program „Otevřete oči“ 

- realizátor Progressive o.p.  

- specifická protidrogová prevence 

- 9. ročník  

 

Třída Program Délka 

9. C, D Specifická protidrogová prevence 90 min 

 

 

Prevence kyberšikany 

 

- interaktivní divadelní představení 

- realizátor Fórum pro prožitkové vzdělávání  z.ú 

 

Třída Program Délka 

6. A Představení Kyberšikana 90 min 

 

Prevence rasismu a xenofobie 

 

- interaktivní divadelní představení 

- realizátor Fórum pro prožitkové vzdělávání  z.ú   

 

 

Třída Program Délka 

8. C, D, E Představení Předsudky a tolerance k odlišným 

kulturám 

90 min 
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Pedagogové 
 

 Pravidelná účast metodiků prevence na pracovních seminářích a dalších akcích 

školních metodiků prevence rizikového chování v PPP (PaedDr. Lenka Marušková) 

 Konzultační hodiny metodiků prevence a výchovných poradkyň 

 Pravidelná setkání metodiků prevence na Úřadu městské části Praha 4  

(Bc. Ivana Staňková, Mgr. Zuzana Fišerová) 

 Semináře PPP a NIDV 

 

Závěr: 

V tomto školním roce jsme se nejvíce věnovali řešení vztahů mezi žáky prvního stupně a jejich 

chování. 

     Pokračovali jsme v osvědčených programech (Programy Oddělení prevence Městské policie Praha – 

bezpečné chování, sociálně patologické jevy, programy s tematikou dospívání pořádané MP Education, 

pořady Nekuřátka, Prevence zneužívání marihuany, Prevence neužívání alkoholu – zajistila a finančně 

podpořila MČ Praha). Žáci 6. ročníku absolvovali adaptační program. Nadále spolupracujeme 

s organizací Progressive a s Fórem pro prožitkové vzdělávání. Ve všech těchto programech budeme 

pokračovat i v dalším školním roce. 

 

 

 

21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji 
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Počet žáků celkem 1          40   41 

Z toho přijatých 0          2   2 

 

22. Naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 – 2020 

 

Cíle naplňujeme tím, že se zapojujeme do vyhlašovaných rozvojových programů. 

 

23. Informace o počtech žáků ve škole s odlišným mateřským jazykem ve vztahu ke znalosti českého 

jazyka 

 

Zjišťování počtu dětí s potřebou potřeby doučování českého jazyka 

Stupeň znalosti ČJ Počet dětí 

Úplná neznalost Čj 1 
Nedostatečná znalost Čj 0 
Znalost Čj s potřebou doučování 5 
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24. Základní údaje o hospodaření školy 

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2018 
 

    
  

   

A – Finanční hodnoty v Kč:  
   

     

Schválený              8 204 000,00         

Upravený  
         6 804 900,00       

Čerpání rozpočtu (bez záloh)                                                                7 267 404,00     106,80%  
Dotace asistent ( UZ091 )              290 900,00       

Čerpání dotace               261 128,00     89,77%  
Dotace – posílení platů (UZ096)                                                                      1 118 800,00       

Čerpání dotace   
         1 118 800,00     100,00%  

Přečerpání energií              462 504,00       
  

   

ROZPOČET ŠKOLSTVÍ MHMP - ÚMČ Praha 4 :   
 

 

Schválený                                                                                                                                                                                               42 401 000,00       

Upravený (UZ 33353)                                                                               42 082 500,00       

Platy                                                                                                           30 246 614,00       

OPPP                                                                                                                     192 000,00       

Odvody                                                                                                         11 028 061,28       

ONIV                                                                                                                   615 828,72       

Čerpání rozpočtu          42 082 504,00     100,00%  
 

 

EČ :                                                                      
 

 

Náklady                                                                                                        1 705 158,93       

Výnosy                                                                                                           1 926 269,00       

Hospodářský výsledek                                                                               +221 110,07       
 

 

B – DHIM:  
 

 

Pořízení            1 916 868,00       

Vyřazení                40 219,00       

Celkem                 29 937,40       

     

V Praze dne 31.1.2019     

Zpracovala : Jana Kešnerová      
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ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2018 
Čerpání rozpočtu školství MHMP (33353)      

POLOŽKA  ROZPOČET   ČERPÁNÍ   PODÍL  

   v Kč   v Kč   v %  

501  spotřeba materiálu             833 680,00               506 034,72                 60,70     

512 cestovné        

518  ostatní služby                 13 500,00       

521 mzdové náklady         30 156 830,00          30 156 829,00               100,00     

521  ostatní osobní výdaje              192 000,00               192 000,00               100,00     

521 náhrady platu PN                   89 785,00       

524  sociální zabezpečení         7 456 070,00            7 640 951,00               102,48     

524  zdravotní pojištění        2 714 140,00            2 626 512,00                 96,77     

525 jiné sociální pojištění             126 660,00               141 872,00               112,01     

527 zákonné sociální náklady                 603 130,00               618 726,28               102,59     

528               96 294,00           

5XX  celkem náklady         42 082 510,00          42 082 504,00               100,00         

Dotace navýšení platů ( UZ096)               1 118 800,00            1 118 800,00       

Dotace šablony (UZ33063)                          1 463 339,87               504 995,91       

Dotace plavání (UZ33070)             33 820,00                 33 820,00       

Dotace neped. zaměstnanci (UZ 33073)       
 

 

ROZBOR POLOŽEK ROZPOČTU ŠKOLY za r. 2018 

Čerpání rozpočtu provoz – ÚMČ Praha 4 (091) 
    

POLOŽKA  ROZPOČET v Kč  ČERPÁNÍ v Kč  PODÍL  % 

518 
   

ostatní služby LVK, ŠVP, plavání, akce školy            562 000,00                 2 284 264,00     406,45     

výkony spojů + internet            120 000,00                      97 823,43       81,52     

zpracování dat             350 000,00                    393 505,00     112,43     

nákup a údržba SW +HW            130 000,00                    194 833,29     149,87     

školení a vzdělávání               45 000,00                      24 665,90       54,81     

nájemné             936 000,00                    801 904,00       85,67     

likvidace odpadů + praní             330 000,00                    205 150,60       62,17     

bankovní poplatky               74 000,00                      74 283,73     100,38     

služby 518         2 547 000,00                 4 076 429,95     160,05     

511 opravy a údržba            234 600,00                    287 820,99     122,69     

549 jiné osrtatní náklady                            -                          1 800,00       

551 odpisy          1 225 800,00                 2 410 578,53     196,65     

558 nákup DDHM            130 000,00                    128 138,31       98,57     

591 daň z příjmů                         495,57       

648 použití fondů       

649 jiné výnosy               3 028 382,53       

662 úroky                      2 608,18       
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KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  
 

za rok  2018 - ZŠ s RVJ, Praha 4, Filosofská 3, p.o. 
 

V období roku 2018 hospodařila škola s níže uvedenými finančními prostředky 

na rok 2018 : 

1) Školský rozpočet MŠMT (UZ 33353) ve výši 42.082 500,-Kč.  
Dotace: UZ 33063 – 1.463 339,87 Kč, UZ 33070 – 33 800,-Kč, UZ 00091 asistenti  
     -nevyčerpáno 29 772,- Kč.  

              
2) Provozní rozpočet ÚMČ - Praha 4 (091) : náklady ve výši 16.021 244,71 Kč a příjmy ve výši 

8.753 840,71 Kč, příspěvek ve výši 7 267 404,- Kč. .    
 

3) Příjmy z EČ s hospodářským výsledkem ve výši + 221 110,07 Kč za rok 2018.  
 

4) Šablony I. (UZ 33063): rozpočet 1.463 339,87 Kč, čerpání 504 995,91 Kč, vráceno 260 470,- Kč 
   (náklady na šk. psychologa – nerealizováno). 

 
Zlepšený výsledek hospodaření z doplňkové činnosti školy za rok 2018 ve výši 221 110,07 Kč bude převeden 
do rezervního fondu a bude použit pro hlavní činnost školy v roce 2019, v rámci  zajištění jejího provozu.  
 
Současně s těmito přidělenými finančními prostředky byly hrazeny z finančních prostředků EČ i náklady 
na volnočasové aktivity žáků školy, včetně dovybavení kroužků. 
 
Celkově lze konstatovat, že hospodaření školy v roce 2018 s přidělenými finančními prostředky z ÚMČ Praha 
4 probíhalo v souladu s průběhem kalendářního roku.  
 
Výsledek hospodaření za rok 2018 činil v kapitole Energie -462 504,- Kč. Do doby zpracování ročního rozboru 
školy nebylo provedeno a tím i zahrnuto vyúčtování energií za rok 2018 od 4-Energetické ,a.s. 
 

Ve školských objektech Filosofská a Jitřní byla v průběhu roku 2018 prováděna běžná údržba těchto objektů 
a jejich zařízení. Bylo doplňováno vybavení učeben obou školských objektů – nábytek, tabule, atd.. Realizovali 
jsme plánované školní ozdravné akce – ŠVP, LVK a další sportovní a společensko-výchovné aktivity. Po dobu 
hlavních prázdnin byly na obou školských objektech prováděny další údržbové práce a to zejména práce 
malířské.  Byly provedeny plánované revize zařízení a vybavení školských objektů. Rezervní fond školy byl 
použit k nákupu potřebného nábytkového zařízení a vybavení školského objektu Jitřní, jak bylo dojednáno 
na OŠ ÚMČ Prahy 4 (např. na nákup ekonomického SW a čipovacího zařízení ve výdejně školy před 
rozdělením). 

Fond FRIM byl použit k  inovaci sítě výpočetní techniky, vybavení ŠD nábytkem, výměna koberců ve ŠD, 
realizace nové plochy pod stoly na stolní tenis - venkovní areál ZŠ Filosofská, dovybavení odborné pracovny 
V… 

Rada městské části Praha 4 rozhodla dle Usnesení 19. zasedání ze dne 3.10. 2018 číslo 19R-824/2018 
o rozdělení movitého majetku příspěvkové organizace ZŠ s Rvj a s RvTv, Praha 4, Filosofská 3 na dvě 
samostatné příspěvkové organizace s účinností od 1.9.2018 a o rozdělení finančního majetku. Ředitelka školy 
zajistila převod finančních prostředků dle přílohy č. 3 usnesení na účty ZŠ Jitřní. Na účet FKSP (243) bylo 
převedeno 324 552,22 Kč a na BÚ (241) bylo převedeno 860 508,17 Kč. 
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Z přidělených finančních prostředků školského rozpočtu OŠ MHMP se jednalo o financování mezd 
pedagogických a ostatních pracovníků školy, včetně příslušných odvodů, pořizování učebnic, učebních 
a ochranných pomůcek pro žáky a zaměstnance školy a financování dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků školy. 

 

 

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za 1. pololetí roku  2019 
 

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za měsíce 1-8/2019 
Provozní rozpočet - ÚMČ (091) 

  
     

Schválený 
  

10 182 000,00 
 

Dotace 
  

3 615 234,62 
 

Čerpání bez záloh 
 

7 763 776,00 
 

Zůstatek 
  

2 418 224,00 
 

Plnění 
  

76% 
 

     

Rozbor: 
    

položka rozpočet čerpání zůstatek Plnění % 

materiál 367 000,00 352 866,90 14 133,10 96,15 

potraviny 3 080 000,00 2 991 711,33 88 288,67 97,13 

DDHM 100 000,00 42 032,23 57 967,77 42,03 

energie 3 000 000,00 1 528 588,00 1 471 412,00 50,95 

opravy 100 000,00 73 722,00 26 278,00 73,72 

cestovné 10 000,00 4 722,00 5 278,00 47,22 

repre 10 000,00 6 176,00 3 824,00 61,76 

služby 1 715 000,00 1 853 071,37 -138 071,37 108,05 

platy   0,00 0,00 
 

odvody   315,12 -315,12 
 

odpisy 1 800 000,00 909 771,05 890 228,95 50,54 

ost. náklady   800,00 -800,00 
 

Náklady 10 182 000,00 7 763 776,00 2 418 224,00 
 

Výnosy 10 182 000,00 7 763 776,00 2 418 224,00 
 

     

EČ: 
    

     

Náklady 
  

562 884,50 
 

Výnosy 
  

838 016,00 
 

Hospodářský výsledek 
 

275 131,50 
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Čerpání rozpočtu školství MHMP (33353) v období 1.1.2019-31.8.2019 
 

   

POLOŽKA  ROZPOČET   ČERPÁNÍ   PODÍL  

   v Kč   v Kč   v %  

501  spotřeba materiálu             570 819,00               412 404,40            72,25     

512  cestovné        

518  ostatní služby         

521  mzdové náklady         21 908 940,00          14 212 936,00            64,87     

521  ostatní osobní výdaje              100 000,00                 50 100,00            50,10     

521  náhrady platu PN                   64 242,00       

524  sociální zabezpečení         5 419 240,00            3 549 892,06            65,51     

524  zdravotní pojištění        1 971 810,00            1 280 726,00            64,95     

525  jiné sociální pojištění               92 020,00                 73 542,00            79,92     

527  zákonné sociální náklady                 438 180,00               285 543,56            65,17     

528  jiné sociální náklady       
 

    

5XX  celkem náklady         30 501 009,00          19 929 386,02            65,34     
 

    

Dotace navýšení platů ( UZ096)               2 000 800,00               699 220,00            34,95     

Dotace šablony (UZ33063)                             958 368,16               958 368,16          100,00     

Dotace plavání (UZ33070)       

Dotace  zaměstnanci  ŠD (UZ 33076)           248 882,00               248 882,00          100,00     

 

ROZBOR POLOŽEK ROZPOČTU ŠKOLY za měsíce 1-8/2019 
Čerpání rozpočtu provoz – ÚMČ Praha 4 (091)     

POLOŽKA ROZPOČET v Kč ČERPÁNÍ v Kč PODÍL % 

518 
   

ostatní služby LVK, ŠVP, plavání, akce školy         355 400,00             841 561,00     236,79 

výkony spojů + internet           85 000,00               54 067,55   63,61 

zpracování dat          300 000,00             175 840,00     58,61 

nákup a údržba SW +HW         100 000,00             124 014,00     124,01 

školení a vzdělávání            20 000,00               13 654,32     68,27 

nájemné          534 600,00             356 400,00     66,67 

likvidace odpadů + praní          250 000,00             254 254,00     101,70 

bankovní poplatky            70 000,00               33 280,50     47,54 

služby 518      1 715 000,00          1 853 071,37     108,05 

511 opravy a údržba         100 000,00               73 722,00     73,72 

549 jiné ostatní náklady                         -                      800,00       

551 odpisy       1 800 000,00             909 771,05     50,54 

558 nákup DDHM         100 000,00               42 032,23     42,03 

591 daň z příjmů                  315,12       

648 použití fondů       

649 jiné výnosy           817 337,00       

662 úroky               1 658,38       
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Zlepšený výsledek hospodaření z doplňkové činnosti školy za rok 2019 ve výši 275 131,50 Kč byl 

převeden do rezervního fondu a bude použit pro hlavní činnost školy v roce 2019, v rámci zajištění 

jejího provozu. 

 

Současně s těmito přidělenými finančními prostředky byly hrazeny z finančních prostředků EČ 

i náklady na volnočasové aktivity žáků školy, včetně dovybavení kroužků. 

 

Celkově lze konstatovat, že hospodaření školy v roce 2019 s přidělenými finančními prostředky 

z ÚMČ Praha 4 probíhalo v souladu s průběhem kalendářního roku. Hospodaření školy v 1. pololetí 

roku 2019 s přidělenými finančními prostředky ÚMČ Praha 4 vykazuje čerpání v kapitole opravy 

a údržba 73,72 %, materiál 72,25 %, materiál DDHM na 42,03 %, v žádné další kapitole nebyl 

rozpočet překročen. 

 

Ve škole Filosofská byla v průběhu roku 2019 prováděna běžná údržba a revize zařízení. Bylo 

doplňováno vybavení učeben a kabinetů nábytkem, pořízeny dvě interaktivní tabule a proběhla 

výměna 4 multifunkčních tiskáren a 1 velké kopírky ve školní knihovně. Vybavili jsme nábytkem 

jednu novou učebnu školní družiny. Realizovali jsme plánované školní ozdravné akce – ŠVP, LVK 

a další sportovní a společensko-výchovné aktivity. Po dobu prázdnin byly prováděny další údržbové 

práce, a to zejména práce malířské. 

 

Z dotace EU – Šablony I. byla hrazena mzda školního psychologa (úvazek 0,5), doučování a příprava 

žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

a materiální zabezpečení 14 kroužků. Bylo pořízeno mnoho nových pomůcek převážně pro žáky 

1. stupně ZŠ. Požádali jsme od září 2019 o Šablony II., jsou ve stádiu schvalování. 

 

Z přidělených finančních prostředků školského rozpočtu OŠ MHMP se jednalo o financování mezd 

pedagogických a ostatních pracovníků školy, včetně příslušných odvodů, pořizování učebnic, 

učebních a ochranných pomůcek pro žáky a zaměstnance školy a financování dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků školy. 

 

 

25. Informace o využití mzdových prostředků pracovníků v oblasti školství včetně podpory 

pracovníků v oblasti stravování ve školách zřizovaných městskými částmi a naplnění účelu jejich 

poskytnutí, dle usnesení RHMP č. 950 ze dne 20. 5. 2019 (v případě jejich využití/částečného 

využití ve školním roce 2018/2019) 

Poskytnuto bylo celkem  2.000.800,- Kč, z toho použito k 31.8.2019  700.400,- Kč v členění 

575.700,- Kč na ZŠ a  124.700,- Kč na ŠJ. 
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26. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

18. říjen 2018 – oslava 50. výročí zahájení vyučování v naší škole 

Již od rána žáky čekalo velké překvapení – nafukovací překážková dráha. Počasí bylo 

nádherné, a tak žádné třídě nebránilo užít si svůj čas. Dráhu využili všichni zájemci (i 

dospělí) v průběhu celého odpoledne. 

Slavnostní zahájení se uskutečnilo ve 

vyzdobené tělocvičně. 

 

Slovo si vzali naši žáci a v krátkosti jsme uslyšeli 

o historii naší školy. 

Všechny přítomné přivítala paní ředitelka. Popřála 

krásně strávené odpoledne plné vzpomínek. V náš 

významný den nás přišli pozdravit i zástupci z MČ 

Prahy 4. Obdrželi jsme certifikát opravňující čerpat 

finanční částku. 

Den vyvrcholil zasazením dlouhověkého stromu – 

cedr atlaský. Každý přímý účastník obdržel certifikát. 

       

  

  

https://www.zsfilosofska.cz/wp-content/uploads/pro-clanky/50-vyroci/draha.jpg
https://www.zsfilosofska.cz/wp-content/uploads/pro-clanky/50-vyroci/11_certifikat-mc-p4.jpg
https://www.zsfilosofska.cz/wp-content/uploads/pro-clanky/50-vyroci/11_program-v-telocvicne.jpg
https://www.zsfilosofska.cz/wp-content/uploads/pro-clanky/50-vyroci/19.jpg
https://www.zsfilosofska.cz/wp-content/uploads/pro-clanky/50-vyroci/20.jpg
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Další významné akce školy: 

 Vánoční jarmark 

 Zahradní slavnost 

 Sportovní a vědomostní soutěže 

 Běh krčským lesem 

 

27. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Inspekční činnost ČŠI ve školním roce 2018/19 neproběhla. 

Došlo k několika zjišťováním prostřednictvím internetu a dotazníkového šetření, která činnost 

ČŠI na škole nahrazovala. 

Ve školním roce 2018/19 jsme se zúčastnili testování ČŠI žáků 4. tříd z anglického jazyka. 

Podrobné výsledky jsou uvedeny v bodě 8.  

Rovněž jsme se zúčastnili ověřování výsledků žáků společnosti Scio pro testování žáků 8. ročníku 

– Elot, modul Trénink na PZ. Podrobné výsledky jsou uvedeny v bodě 8. 

 

28. Informace o výsledcích dalších kontrol provedených ve škole 

Pravidelně probíhaly kontroly plnění spotřebního koše ze strany OŠK. Plnění výživových norem 

je podle zprávy na dobré úrovni.  

Výsledek kontroly Pražské správy sociálního zabezpečení byl hodnocen jako bez závad. 

 

29. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 

při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Na škole pracuje odborová organizace ČMOS pod vedením Mgr. Marie Miškovské. 

 

30. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.) 

 

Výroční zpráva žákovského parlamentu 2018/2019 

 

Dovolte mi, abych Vás seznámila s činností Žákovského parlamentu ZŠ Filosofská ve školním 

roce 2018/19.  

 

Na počátku září se konala 1. schůze, na které zástupci tříd odhlasovali, že dochází ke změně 

názvu naší Žákovské samosprávy na Žákovský parlament.  

Dále žáci zvolili ze svého středu předsedu: Petru SPODNIAKOVOU (9.D) 

a místopředsedu: Lenku BÍLOU (9.D). Jedním z následujících počinů bylo tradiční přidělení  

„tutorů“ z 8. a 9. tříd  našim prvňáčkům a druhákům. Jejich úkolem je pomáhat našim nejmenším, 

kdykoli je to potřeba.  

Důležitou úlohou ŽP bylo také si připomenout základní pravidla, týkající se provozu školy, 

která poté zástupci tříd předali svým spolužákům ve třídách. Jednalo se o informace ohledně běžného 
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provozu, tj. bezpečnosti, provozu šatny, úklidu tříd, kroužků Centra volného času apod.  

Jednou z prvních akcí, která nás v září čekala, byla charitativní akce, tzv. Srdíčkový den, 

kdy měli naši žáci možnost si zakoupit drobné dárkové předměty. Vrcholily také přípravy na oslavy 

50. výročí založení školy, které se sice konalo až v říjnu, ale bylo potřeba již nyní domluvit vše 

potřebné, mj. průvodcovské a jiné služby z řad našich žáků.  

 

V říjnu jsme se poprvé sešli v klubu. A hlavně se konala oslava 50. výročí založení školy, 

k čemuž se vázalo množství aktivit, při kterých jsme nesměli chybět. A bylo také nutno dokonale 

připravit třídy na velký nápor návštěvníků.  

Bylo také potřeba poněkud oprášit náš tradiční Halloween. Kromě volby nejkrásnější masky, 

nejkrásnější dýně a nejkrásnější masky-pančelky, jsme protentokrát zvolili netradiční formu, kdy se 

žáci 8. a 9. tříd ujali úkolu zabavit své mladší spolužáky na různých stanovištích. A dlužno říci, že ho 

zvládli na jedničku podtrženou.  

 

V listopadu se konala další charitativní akce fondu SIDUS  na podporu handicapovaných dětí, 

spočívající v prodeji roztomilých magnetických záložek do knih.  

 

Prosinec bývá pro Žákovskou samosprávu jedním z nejnáročnějších měsíců. Hned na počátku 

měsíce jsme pro naše žáky postavili u vchodu do šaten náš tradiční stromeček žákovské samosprávy, 

aby nám pomohl překonat dlouhé čekání na Vánoce. Každého určitě potěšil pohled na něj hned při 

vstupu do šaten. 

Jednou z nejzodpovědnějších akcí ŽP je Mikuláš. A tak 5.12. hned ráno vítali naše školáky 

v šatně andílci a čertíci, zatímco 3 důstojní Mikulášové trpělivě vyčkávali. Po 8. hodině odešel jeden 

z Mikulášů se svým týmem do nedaleké mateřské školy, kde se na něj už moc těšili naši potencionální 

žáčci, zatímco druzí dva si vzali se svými „lidmi“ na starost 1. a 2. stupeň.  

Nesmíme zapomenout ani na náš Jarmark, který se koná v předvánočním čase a jehož cílem 

je připravit pro naše návštěvníky vánoční speciality a naše vlastní výrobky.  

Na počátku měsíce se opět také konala sbírka Děti dětem, kdy naši žáci nosí hygienické 

potřeby apod. pro děti z kojeneckého ústavu. A jako vždy jsme toho nashromáždili opravdu hodně. 

Poprvé byla také na schůzi ŽP zmíněna ZOO adopce, končící v únoru. Třídy dostaly za úkol 

se rychle rozhodnout (ideálně do konce ledna), zda a jaké chtějí adoptovat zvíře. 

 

V lednu jsme vše podřídili snaze dosáhnout těch nejlepších výsledků, neboť končilo 

1. pololetí. A to zejména naši žáci z 5., 7. a 9. tříd, na které čekaly přijímací zkoušky na střední školy. 

Také jsme se mohli pochválit za množství charitativních akcí, které jsme od začátku školního roku 

zvládli  – a bylo jich  6! Fond Sidus, Děti dětem, příspěvek na studium naší indické dcery Hezal, 

Srdíčkový den, sběr plastových víček pro handicapovaná dvojčátka a Dobrý anděl. 

 

V únoru nás čekaly hned 3 důležité úkoly – dovést ke zdárnému cíli ZOO adopci, vymyslet 

dárek k Mezinárodnímu dni učitelů a sestavit služby na Dny otevřených dveří  27. února 

a 20. března 2019. 

K adopci ZOO je třeba zmínit, že z 21 tříd naší školy se jich 19 rozhodlo adoptovat nějaké 

zvíře. 

 

V březnu dostaly třídní učitelky milý dárek k Mezinárodnímu dni učitelů. Nápad  vyšel 

z brainstormingu při předchozích schůzích a každá paní učitelka třídní dostala od své třídy hrníček 

s podpisy všech žáků. Vyžadovalo to tentokrát značnou pomoc tutorů z 8. a 9. tříd našim malým, ale 

vyšlo to! 
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V březnu se také opět konal Den otevřených dveří a služby z řad žáků opět zajistil Žákovský 

parlament.  

Novou a půvabnou akci se stal happening u příležitosti jarní rovnodennosti, neboli   

1. jarního dne, který se konal 21.3., kdy třídy vyrobily nezničitelné květiny (z brček, z bambulí apod.) 

a ty byly umístěny na školní zahradě. 

   

Na počátku dubna se konaly zápisy do 1. tříd. Vzhledem k nutnosti posílit služby se tentokrát 

zapojili zejména žáci 8 tříd, přičemž většina byla z 8.D. Nápor byl velký, ale naši osmáci ho zvládli 

na výbornou.  

Tou dobou už vše směřovalo k vyvrcholení celého školního roku – k Zahradní slavnosti.  

 

Květen se nesl ve znamení příprav na Zahradní slavnost. Ta se konala 30. května a opět byla 

úžasná. Žáci naší školy předvedli to nejlepší, co si mohli připravit. A aby vše klaplo, jak má, tomu 

napomohl i náš žákovský parlament. 

 

Červnová schůze se zabývala hlavně důležitými pokyny k úspěšnému zakončení školního 

roku. Zástupci tříd přinesli svým spolužákům informace, týkající se úklidu tříd, odevzdávání učebnic, 

placení pracovních sešitů na příští školní rok, přesunu květin atd. -  a také informace ohledně 

posledního zvonění našich deváťáků.  

Po závěrečných slovech paní zástupkyně, která nás nabádala k bezpečnému chování 

o prázdninách, přišla chvíle nejdojemnější – a to rozloučení s našimi zástupci z 9. tříd. Byli skvělí 

a budou nám chybět. 

 

Naštěstí nám v 8. třídách rostou jejich důstojní nástupci. Náš žákovský parlament pracuje 

velmi dobře a rozhodně se nemáme za co stydět! Děláme hodně a možná mnohem víc, než je tomu na 

jiných školách.  

Z našich loňských předsevzetí se nám například podařilo najít přátelštější prostředí k našim 

schůzkám – začali jsme k nim využívat náš školní klub. Je méně formální než prostředí tříd a zástupci 

tříd se v něm cítí příjemněji. 

Podařilo se znovuobnovit tradici školního časopisu. Teď by se v našem novém časopise 

konečně mohla objevit i vytoužená anketa. Stále čekáme! 

Naše práce se v mnohém prolíná s činností EkoTýmu, působícího na naší škole. EkoTým se 

ujal činností, které spadají více pod jeho pravomoci než pod samotný ŽP (jako je například 

„Hygienicko-estetická hlídka“), a uvolnil nám tak ruce k jiným činnostem. A tato spolupráce funguje 

již druhým rokem k všeobecné spokojenosti. 

Každopádně je naší hlavní činnosti udržování dobrých vztahů mezi žáky, vztahů mezi žáky 

a učiteli, mezi našimi žáky a vedením naší školy. I v nadcházejícím školním roce je Žákovský 

parlament připraven spolu s vedením školy, rodiči, pedagogickými i nepedagogickými pracovníky 

napomáhat při budování dobré atmosféry naší školy.  Podařilo se nám chytit druhý dech. A ani 

v příštím školním roce nemíníme usnout na vavřínech. 

Za žákovský parlament 

Jaroslava Davidová 

Okénko do sportu 

Během roku se naši žáci zúčastnili okolo třiceti různých sportovních soutěží.  

Vše odstartovala malá kopaná, kde jsme obsadili v kategorii šestých a sedmých tříd páté 

místo. Stejně si vedli i chlapci z osmých a devátých tříd. 
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Po dvou letech se konečně díky počasí mohly uskutečnit závody v přespolním běhu, kde jsme 

obsadili v jednotlivcích 3x 1. místo, 1x 2. místo a 1x 3. místo. Celkově jsme pak skončili čtvrtí. 

Též ve florbalu jsme patřili k těm lepším a vybojovali jsme čtvrté, páté, sedmé a deváté místo 

v Praze 4. 

 Lyžařský výcvikový kurz proběhl na Vébrových boudách v Peci pod Sněžkou. 

O skvělé 2. místo se postarali žáci a žákyně 4.-5. tříd v přehazované. Ve sportu poněkud 

klidnějšího charakteru – šachách – duo bratrů Dubských obsadilo 5. a 7. místo.  

Na závodech ve skoku vysokém „Laťka Jitřní“ jsme v různých kategoriích obsadili vždy 

po jednom od prvního až po páté místo. 

V basketballu nás zastupovalo družstvo chlapců ze šestých až sedmých ročníků a vybojovali 

solidní pátou příčku. 

První stupeň se již tradičně zúčastnil fotbalového turnaje McDonald’s Cup a v těžké 

konkurenci obsadili čtvrtou a pátou pozici. 

Mezi naše další silné sporty patří softball, kde bez větších problémů vyhráváme turnaje Prahy 

4. Letos jsme však narazili na velice silný tým ZŠ Jižní, která nás přehrála a zcela zaslouženě odsunula 

na místo druhé. 

 V pražském kole Štafetového běhu jsme skončili na pěkném 5. místě a Sofie Schätzová tento 

výsledek ještě ozdobila prvním místem v hodu medicinbalem. 

Na ZŠ Jitřní se uskutečnilo okresní kolo Prahy 4 v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. 

Zde v opravdu těžké konkurenci naše škola obsadila 6. místo. O obrovské síle družstev z naší městské 

části svědčí i to, že do krajského finále Prahy postoupilo z Prahy 4 kromě vítěze i 6 družstev na body. 

Tedy i naše škola. V soutěži jednotlivců se pak do pražského finále probojovala i ze čtvrtého místa 

Amálie Figallová a z prvního místa Zuzana Litošová. Zuzka svoje účinkování v krajském kole 

vyšperkovala krásným třetím místem v jednotlivcích a patří jí mezi tolika atlety náš aplaus. Celkově 

jsme v krajském kole skončili na 15. místě. 

Tradičním atletickým závodem družstev v tomto období je i Pohár rozhlasu. Naše družstva 

nezaostávala ani zde a přivezla si v kategorii mladších dívek a hochů dvě třetí místa.  

Nejen dovednosti ale i vědomosti museli prokázat účastníci dopravní soutěže mladých 

cyklistů. Ti naši pravděpodobně prokázali obé a tak si odnesli bronzovou medaili. 

Turnaj ve vybíjené se konal na ZŠ Jitřní a odehrál se ve dvou skupinách. Tu naší jsme vyhráli 

stejně jako i semifinále. V boji o zlato jsme nakonec podlehli ZŠ Bítovská o jediného vybitého hráče 

a skončili na pěkném druhém místě. 

O příčku hůře, tedy na 3. místě, skončili naši streetballisté. 

Více než plavecké závody připomínala soutěž ve venkovním bazénu v Podolí klání otužilců. 

Reprezentanti naší školy se však nenechali takovou drobností nijak vykolejit a hned od prvních 

rozplaveb dokazovali svoji sílu. Konečný výčet dvou pátých (Litošová, Šrámek), dvou čtvrtých 

(Procházková, Prchlíková), dvou třetích (Čermáková, Burdová), jednoho druhého (Mikuda) a dvou 

prvních míst (Štěpánek, Kružík) tomu dal za pravdu. Závěrečná štafeta, kdy jsme skončili sice čtvrtí, 

ale pouze za jedinou specializovanou školou na plavání, jenž měla v závodu hned tři družstva na 

prvních místech, byla důkazem vynikající plavecké techniky našich „lachtanů“. 

Další velkou akcí, které se naši žáci zúčastnili, byl Olympijský běh dětí, jenž probíhal současně 

po celé Evropě. Ten „náš“ se konal v objektu Jitřní pod záštitou Českého klubu olympioniků 

a zúčastnilo se ho více než 300 mladých běžců. 

Ty největší sportovní úspěchy žáků naší školy přišly až v samém závěru školního roku. 

 V přehazované děvčata 6.-7. tříd nejprve vyhrála okresní kolo a poté vybojovala vynikající 

druhé místo v kole krajském. 

Justýna Šebková pak zcela jednoznačně ovládla krajské kolo v běhu na 200m „Čokoládová 

tretra“ a postoupila do semifinále do Ostravy. Zde potvrdila třetím místem postup do samotného 

finále, které se běželo jako součást Zlaté tretry. Zde v konkurenci nejrychlejších závodnic z Česka, 
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Slovenska a Polska obsadila neskutečné druhé místo a byla nejlepší z českých závodnic. Porazila jí 

pouze jediná závodnice ze Slovenska.  

Musíme samozřejmě popřát a poděkovat všem našim sportovcům, kteří reprezentovali naší 

školu a nechali na palubovkách a hřištích mnoho sil i potu. 

 

Velký úspěch v Čokoládové tretře v Ostravě - Josefína Šebková ze 3. D 

vybojovala 2. místo v běhu na 200 m. 

 

 

 
Naše úspěšné softbalové družstvo 

 

 
Turnaj ve vybíjené – 2. místo 
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Datum Název Obor Kategorie Výsledky obvodního 

kola

Výsledky krajského kola Výsledky ČR
22.10.2018 Přírodovědný klokan Biologie MIX 8.-9. ročník x účast

24.10.2018 Pražský pramen Biologie MIX 8.-9. ročník x 9. místo Ondřej Cylek

29.1.2019 Olympiáda Biologie Biologie MIX 6.-7. ročník 4. místo Emma Petříčková

10. místo Marianna Kohoutová

29.1.2019 Olympiáda Biologie Biologie MIX 8.-9. ročník 11. Alžběta Sobotová

13. Ondřej Cylek

16.1.2019 Olympiáda Dějepis Dějepis MIX 8.-9. ročník 2. místo Jozef Krištof

11. Kristína Šedivá

14. místo Jozef Krištof

30.1.2019 Zpívá celá škola Hudba MIX 1.-9. ročník x

26.11.2018 Olympiáda Čj Jazyky MIX 8.-9. ročník 11. místo Lenka Bílá

21.1.2019 Konverzace Aj Jazyky MIX 6.-7. ročník 2. místo René Rypar

28.1.2019 Konverzace Aj Jazyky MIX 8.-9. ročník 3. místo Štěpán Ondrouch

5.3.2019 Konverzace Šj Jazyky 7.-9. ročník x

10.4.2019 Mezinárodní olympiáda ze 

základů věd a anglického 

jazyka

Jazyky 6. ročník x

24.4.2019 Recitační soutěž ve 

španělštině

Jazyky 8.-9. ročník Dominika Čiháková - účast

Róza Blažková - účast

29.11.2018 Literární a výtvarná soutěž 

MČ P4

Literatura, poezie MIX 1.-5. ročník 1. místo Jakub Butor

2. místo Štěpán Šebeš

29.11.2018 Literární a výtvarná soutěž 

MČ P4

Literatura, poezie MIX 6.-9. ročník 3. místo Ivelina Mincheva a Sandra 

Müllerová

21.12.2018 Představení dramatického 

kroužku v Branickém 

divadle -  Anděl Páně 2

Literatura, poezie MIX 1.-5. ročník x

9.1.2019 Pražské poetické setkání - 

recitáční soutěž

Literatura, poezie MIX 1.-5. ročník Štěpánka Kitzlerová - postup

Katka Procházková - postup

Evelína Hattlmannová - postup

Sofie Schätzová - spec. ohodnocení 

poroty

Štěpánka Kitzlerová - speciální ocenění 

poroty

4.2.2019 Recitační soutěž Literatura, poezie 6.-9. ročník x

4.6.2019 Divadelní představení

Ponožková mise

V hlavě

Literatura, poezie MIX 1.-5. ročník x

7.6.2019 Malí velcí spisovatelé Literatura, poezie MIX 2.-3. ročník 1. místo Vilém Vymětal 2.C

3. místo Lucie a Radek Váňovi 3.D

19.6.2019 Antifetfest - animovaný film Literatura, poezie MIX 6.-9. ročník 1. místo Jana Herzmannová 9. místo Jana Herzmannová

6.10.2018 MaSo Matematika MIX 8.ročník x účast

30.1.2019 Olympiáda Matematika Matematika MIX 5. ročník účast:

Emma Plocková

Polina Parfenovych

28.5.2019 Pythagoriáda Matematika MIX 7. ročník x 10.-16. místo Marianna Kohoutová

22.3.2019 Matematický klokan Matematika 3.-9. ročník x

17.9.2018 Malá kopaná Sport CH 6.-7. ročník 5. místo

18.9.2018 Malá kopaná Sport CH 8.-9. ročník 5. místo

2.10.2018 Přespolní běh - Krčský les Sport D,CH 1. ročník

D,CH 2.-3. ročník

D,CH 4.-5. ročník

D,CH 6.-7. ročník

D,CH 8.-9. ročník

4. místo celkově

3x 1. místo

1x 2. místo

1x 3. místo

11.10.2018 Florbal Sport CH 6.-7. ročník 5. místo

16.10.2018 Florbal Sport D 6.-7. ročník 4. místo

22.11.2018 Florbal Sport CH 8.-9. ročník 9. místo

12.12.2018 Florbal Sport MIX 4.-5. ročník 7.-8. místo

6.1.2019 Lyžařský výcvikový kurz 

Pec pod Sněžkou

Sport MIX 7. ročník x

23.1.2019 Přehazovaná Sport MIX 4.-5. ročník 2. místo

24.1.2019 Šachový turnaj Sport MIX 3.-4. ročník 5. místo T. Dubský

7. místo L. Dubský

7.2.2019 Laťka Jitřní Sport MIX 1.-9. ročník 1. místo Josefína Šebková

2. místo Hugo Köppl

3. místo Veronika Sobotová

4. místo Sofie Schätzová

5. místo Emma Plocková

19.2.2019 Basketball Sport CH 6.-7. ročník 5. místo

15.4.2019 McDonald´s Cup Sport MIX 1.-3. ročník 4. místo

16.4.2019 McDonald´s Cup Sport MIX 4.-5. ročník 5. místo

23.4.2019 Štafetový běh Sport MIX 3.-5. ročník x 5. místo

1. místo Sofie Schätzová v hodu 

medicinbalem

29.4.2019 OVOV Sport MIX 4.-9. ročník 6. místo

1. místo Zuzana Litošová

3. místo Johanna Nagy

4. místo Amálie Figallová

15. místo

3. místo Zuzana Litošová

30.4.2019 Softball Sport MIX 6.-9. ročník 2. místo

10.5.2019 Dopravní soutěž mladých 

cyklistů

Sport 5. ročník 3. místo

13.5.2019 Pohár rozhlasu - atletika Sport D 6.-7. ročník 3. místo

13.5.2019 Pohár rozhlasu - atletika Sport CH 8.-9. ročník 5. místo

15.5.2019 Pohár rozhlasu - atletika Sport CH 6.-7. ročník 3. místo

15.5.2019 Pohár rozhlasu - atletika Sport D 8.-9. ročník 5. místo

22.5.2019 Vybíjená Sport MIX 4.-5. ročník 2. místo

31.5.2019 Plavecké závody "O pohár 

starosty MČ Praha 4

Sport CH,D 4.-9. ročník 1. místo 2x

2. místo 1x

3. místo 2x

4. místo 2x

5. místo 2x

4 místo štafeta
5.6.2019 Čokoládová tretra Sport MIX 1.-5. ročník x 1. místo Šebkova Josefína 2. místo

6.6.2019 Přehazovaná Sport D 6.-7. ročník 1, místo 2. místo

18.6.2019 Streetmanie Sport CH 6.-7. ročník 3. místo

19.6.2019 Olympijský běh dětí Sport CH,D 1.-9. ročník x

23.1.2019 Olympiáda Zeměpis Zeměpis MIX 6. ročník 13. místo Zuzana Löwingerová

23.1.2019 Olympiáda Zeměpis Zeměpis MIX 7. ročník 7. místo Adriana Koděrová

23.1.2019 Olympiáda Zeměpis Zeměpis MIX 8.-9. ročník 5. místo Jozef Krištof
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Španělský jazyk  

 

Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo španělský jazyk celkem 85 žáků z 6. – 9. ročníku. Kromě 

španělských polepů na schody byly pořízeny také nové učební pomůcky, jako jsou slovníky a přístup 

do digitální výukové platformy. Všichni španělštináři se aktivně podíleli na projektech zaměřených 

na reálie hispanofonního světa a měli možnost se účastnit hned několika zajímavých vzdělávacích 

akcí: 

Interaktivní představení ve španělštině 

V úterý 20. listopadu 2018 se žáci španělštiny z devátých tříd zúčastnili workshopu „Monólogos 

Científicos“ („Vědecké monology“), který pořádal Institut Cervantes v Praze. Španělští vědci 

ze skupiny Big Van Ciencia žákům představili humornou formou nejnovější poznatky z biologie, 

fyziky, techniky a matematiky a předali jim hodnoty odpovědného výzkumu.  

 

Konverzační soutěž ve španělštině  

V úterý 5. března 2019 se konalo školní kolo konverzační soutěže ve španělštině. Hodnotil se rozsah 

slovní zásoby, plynulost projevu, schopnost reakce při doplňujících dotazech. Ověřovány byly také 

znalosti reálií španělsky mluvících zemí. Porotu tvořila paní učitelka Mgr. Barbora Dohnalová a Lic. 

Clara García Zorraquino, rodilá mluvčí ze Španělska. Ve třech kategoriích soutěžilo celkem 17 žáků.  

 

 

 

Španělská kultura křížem krážem 

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 se španělštináři z 6. A zúčastnili interaktivního programu „Španělská 

kultura křížem krážem aneb s Carmen i Donem Quijotem“. V první části programu se vydali 

do Andalusie, kde se seznámili s hudebně-tanečním žánrem flamencem. Následovalo trochu 

zeměpisu, skládání mapy Španělska a určování hlavních měst jednotlivých autonomních oblastí. 

V poslední části programu na žáky čekalo krátké představení španělské gastronomie a kalendárium 

slavných osobností španělských dějin. Byl také vyhodnocen kvíz a ze všech zúčastněných škol byl 
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vybrán pouze jeden výherce. Stal se jím žák naší školy, který si odnesl cenu v podobě lekce flamenca 

zdarma. 

 

 
 

 

Recitační soutěž ve španělštině 

Ve středu 24. dubna 2019 se na Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů konal již 8. ročník 

soutěže v recitaci poezie hispanofonních autorů s názvem „En palabras del poeta“ („Ústy básníka“). 

Tématem 8. ročníku byla poezie 21. století. Porota složená ze zástupců velvyslanectví Kuby, Mexika 

a Španělska se ujala nelehkého úkolu vybrat ty nejlepší z celkem 80 soutěžících ve věku 10 až 19 let. 

Naši školu vzorně reprezentovala Dominika Čiháková z 8. C a Róza Blažková z 9. D. 

 

Návštěva španělského institutu 

Ve středu 22. května 2019 navštívili žáci španělštiny z osmých tříd Institut Cervantes v Praze. Během 

komentované prohlídky si rozšířili znalosti španělské kultury a procvičili španělštinu při konverzaci 

s rodilými mluvčími z různých regionů Španělska. Dozvěděli se, co je to zkouška DELE a při 

následném ověřování nově nabytých znalostí byli velice úspěšní a odnesli si domů pěkné ceny. 

V knihovně Carlose Fuentese se žáci na vlastní kůži přesvědčili, že knihovna není nuda, obzvlášť ne 

ta španělská. Jejich dovednosti a spontaneitu ocenili dokonce i samotní Španělé. Španělská kultura 

se nám prostě dostala pod kůži.  
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Poznávací zájezd do Švýcarska 

Dne 8. června jsme se vydali v ranních hodinách s 55 dětmi naší školy na poznávací zájezd do Švýcarska. Už 

kolem poledne nás čekal obrovský zážitek na zastávce u Krimmlerských vodopádů, nejvyšších vodopádů 

v Evropě. 

Večer jsme dorazili do překrásného ubytování v Reutte a hned ráno zde prošli po visutém mostě, který spojuje 

dvě části hradu Ehrenberg. Náš výlet ještě skoro ani nezačal a děti už teď měly velké zážitky a spoustu fotek. 

Další zastávka byla v Mainau na květinovém ostrově na břehu Bodamského jezera, kde jsme si připadali jako 

u moře. Další kilometry už nás vedly k našemu týdennímu ubytování v Torgonu, jehož jsme ovšem dosáhli až 

zdoláním 22 ostrých zatáček, vinoucích se do neskutečných výšek s úchvatnými výhledy nad Ženevským 

jezerem. Tady jsme se ubytovali a většina dětí zahájila pobyt večeří v blízké restauraci. 

Slibované krásné počasí nás vyzvalo k tomu, abychom následující den podnikli výlet do Zermattu a odsud 

vláčkem do Gornegratu. Po celou jízdu vláčkem jsme měli překrásné výhledy na horské velikány, až se nám 

v plné kráse zjevil i švýcarský symbol Matterhorn. V této malebné přírodě jsme podnikli 10km pěší výlet 

kolem horských jezer a celou dobu nás hlídal sluncem ozářený Matterhorn. Domů jsme se vrátili unavení 

a nesmírně šťastní. 

Další den už jsme se těšili na výlet do Gruyere, kde jsme navštívili tradiční švýcarskou sýrárnu s prohlídkou 

výroby stejnojmenného sýra. A kulinářské zážitky ještě dnes nekončily, odpoledne to byla prohlídka dětmi 

dlouho očekávané čokoládovny Cailler ve městě Broc s neomezenou ochutnávkou čokolády, kterou děti 

patřičně využily. 

V úterý jsme vyrazili přes Sion zase za přírodním úkazem – největším podzemním jezerem Evropy, po kterém 

jsme se svezli na lodičkách a odpoledne nás čekala pro změnu jízda vláčkem v labyrintech solného dolu 

Salzbergwerk von Bex. 

Předposlední den našeho zájezdu jsme viděli ještě jeden velkolepý vodopád, vlastně kaskádu 10 vodopádů 

ve skále v Trummelbachu, kam jsme jeli přes světově známý Interlaken údolím s další spoustou vodopádů 

nezapomenutelnou přírodou a odpoledne strávili prohlídkou a nákupy v hlavním městě Bern. 

Cestu zpátky do Prahy jsme si ještě zpestřili zastávkou v sušenkárně Cambly, kde měly děti opět možnost 

neomezené ochutnávky vynikajících sušenek spousty druhů. 

Čas byl neúprosný a my jsme se museli chtě nechtě vracet ze Švýcarska po 7 dnech domů. Zastávku jsme ale 

ještě udělali ve Vaduzu, hlavním městě Lichtenštejnska a zavezli tak děti do čtvrté německy mluvící země 

na našem výletě po Německu, Rakousku a Švýcarsku. Po půlnoci jsme unavené, ale spokojené děti předali 

rodičům. Ještě předtím jsme si ale slíbili, že příští rok musíme do Švýcarska znovu, nestihli jsme totiž navštívit 

další spoustu neuvěřitelných krás, které švýcarská příroda nabízí. 

Pevně věřím, že byl výlet pro děti motivační jak pro poznávání sousedních i vzdálenějších zemí Evropy, tak 

pro učení německého jazyka. A o to nám  šlo především!!! 

 

Malí, velcí spisovatelé – literární soutěž 
Žáci naší školy se zúčastnili literární soutěže „Malí, velcí spisovatelé“, a to velice úspěšně. 

V kategorii mladších žáků se na 3. místě umístili Lucie a Radek Váňovi ze 3. D s povídkou “ O skřítkovi 

Nicnevíkovi, který se stal Všechnovíkem“. Na 1. místě se umístil Vilém Vymětal z 2. C s pohádkou „Papírové 

město“, kterou i sám ilustroval. 
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Soutěž pořádala MČ Prahy 4. Slavnostní předávání cen se konalo 10. 6. na Nuselské radnici. Ceny předával 

místostarosta MČ Prahy 4 Michal Hroza, Jana Skarlantová – spisovatelka a manželka básníka Petra Skarlanta, 

Jaroslav Němeček – autor a ilustrátor legendárního časopisu Čtyřlístek. 

Slavnostní odpoledne si užili i další autoři z naší školy – Jakub Butor a Elizaveta Rozynska z 5. D a Kateřina 

Holečková z 8. E. 

Bylo to velice pěkné slavnostní odpoledne, které může být inspirací pro další malé, velké spisovatele.  

 

Gratulujeme našim úspěšným spisovatelům a děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili! 

Martina Holečková 
 

 

Partnerské setkání s německou školou v Praze  

 
V týdnu 13. 5. – 17. 5. 2019 se uskutečnilo již 5. partnerské setkání s naší spřátelenou bavorskou školou 

Angela Fraundorfer Realschule Aiterhofen. Tentokrát naši partneři navštívili Prahu a obdivovali naše 

památky. Celý týden se velice vydařil. Naši žáci vzorně reprezentovali naší školu, navázali přátelství 

s německými žáky a měli možnost si procvičit své znalosti němčiny. Zde krátký souhrn našich aktivit: 

 Procházka okolo Vltavy, návštěva Muzea Karlova mostu 

 Plavba historickou lodí po Vltavě 

 Výlet lanovkou na Petřín, procházka na Pražský hrad 

 Návštěva ZOO 

 Návštěva LASERGAME v Braníku 

Děkujeme moc za uskutečnění akce paní učitelce Šachové. 
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             Historický kroužek 2018/2019 
 

     V průběhu tohoto školního roku jsme absolvovali celkem 9 nedělních akcí, při kterých jsme 

poznávali nejen historii Prahy, ale navštívili jsme i různé výstavy. Ve škole jsme se scházeli 1x za 14 

dní, kdy jsme vyhledávali podklady pro naše exkurze a také ty uskutečněné jsme hodnotili. 

     První vycházka v rámci Dětského víkendu na Pražském hradě byla věnována konci  1. světové války 
a vzniku ČSR v roce 1918. Naši průvodci na 6 stanovištích se nám snažili přiblížit onu dobu rozpadu 
monarchie svými dobovými kostýmy – od večerních prvorepublikových šatů po vojenskou uniformu 
a smoking. Na panelech nás zaujaly pohlednice z front, lístky na příděl jídla nebo podoba 
československé vlajky.  

     Podruhé jsme se vydali opět na Pražský hrad, kde jsme navštívili výstavy věnované k 100 letům 
naší republiky – Doteky státnosti v Jízdárně Pražského hradu, Tož to kupte! v Císařské konírně a Stráž 
na Hradě pražském v Tereziánském křídle Starého královského paláce. Také jsme se zastavili v tvořivé 
dílně, kde si někteří z nás něco vyrobili. Měli jsme možnost si prohlédnout různé vlajky, medaile, 
oděvy, listiny, knihy, auta, jídelní servisy, fotografie, uniformy, prapory, prezidentskou sbírku 
výtvarného umění na Hradě, zhlédnout krátké filmy…, prostě mnoho exponátů, které se pojí se sto 
lety našeho státu. 

     Další tři výpravy jsme věnovali návštěvám velkých muzeí v Praze – Technickému, Národnímu 
po několikaleté rekonstrukci a Národnímu zemědělskému muzeu. 

     Na počátku kalendářního roku jsme se vypravili do Císařské konírny Pražského hradu, kde jsme si 
prohlédli mince a  bankovky, kterými se platilo v naší republice během její stoleté existence. Velice 
nás zaujala velká zlatá mince v nominální hodnotě 100 000 000. 

     Jednu jarní neděli jsme se rozhodli navštívit první muzeum filmu v ČR, které se nachází 
u Františkánské zahrady v centru Prahy. Muzeum založili studenti KU a zaměřili se na to, aby se 
návštěvníci nejen něco dozvěděli, ale i si pohráli. 

     Také jsme se tradičně zapojili do soutěže Za tajemstvím Pražského hradu, při které jsme objevovali 
detaily na Hradě a vyplňovali pracovní listy. 

     Poslední setkání našeho kroužku jsme věnovali Filmohrátkám na Kavčích horách, kde jsme si 

připomněli tvorbu České televize pro děti. 

     Po každé akci jsme se sešli ve škole a o svoje postřehy a dojmy jsme se podělili na webových 

stránkách naší školy. 

    Dle reakcí dětí a jejich zájmu lze soudit, že se jim tyto akce líbily a i nadále se budou objevování 

a poznávání nových informací z historie i života našich předků věnovat. 

 

Víte, jak funguje naše tělo?  

Během školního roku jsme měli možnost (děti i rodiče) být aktivními účastníky besedy s panem 

Husovským, který navázal na projekt Zdravá výživa školákům. 

Pan Husovský zvolil zábavnou formou vyprávění o našem těle, doplnil ukázkami na interaktivní tabuli. 
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Překvapení!  

 
Po jarních prázdninách na nás ve škole čekalo překvapení. 

Díky finančnímu dárku od našeho zřizovatele k 50. výročí založení školy a díky stejně 

velkému příspěvku od rodičů se rozzářila naše škola. 

Cestou do třídy, do pracoven můžeme opakovat násobilku, učit se nepravidelná slovesa, 

připomenout si pádové otázky, těšit se, že porozumíme španělštině… a spoustu dalších 

zajímavostí. 

Můžeme si zaskákat anglického panáka. Naše školní knihovna nás vítá tajemnými dveřmi. 

Děkujeme. 

  

Schody po polepech: 

    
 

 

Zahradní slavnost – loučení 9. tříd 
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Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje 

dětem, rodičům a zaměstnancům 
Základní školy s RVJ, 

Filosofská 3/1166, Praha 4 
za účast v podzimních Srdíčkových dnech 2018 a za finanční částku 9 055 Kč 

získanou prodejem předmětů s logem Život dětem. 
 
 

Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány 
na domácí péči svých rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, 

na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod. 

Děkujeme Vám, že nám pomáháte 
proměnit dětské slzy v úsměv. 

www.zivotdetem.cz 


